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 ا ايايلااصاح عسلاو أ ظمالاعأللا ١توحاسغلا ظ
 5 قحبضاُج ١ /؟ن لكلا ]|صياوص سلو الملا 4

 ةياورلارص هاه يسن ادورراسغلاو د ضولا زوكتأل
 اي نوري ابق يضع خس دلل اق هنا حماس ياء

 قولا طع همي اندلع ةتسلا غلاف كلقلا فخ ظ
 ًانادصي تح تواصلا اهيل ةميلر ادق ماهلسغ ظ ظ

 زوما يكرقنلا ب كماعيؤ ىكئاذكايسانوااكماعقبأوس
 0 يو بو تمفاذ ابي وضم لا وضع .مللبلا ؤرص
 ظ ا طاقتم ةزبلا تاكد ناو نوشإ/ةنا ييقظلا ىاتغلف
 ْ لية تن ةئلاّملاو ةشاثلاو لاو مرو ٌرهوضول ا

 9 0 00 : - 8 عمم و



 او ماو 2
 1و 0 --ح 2 2 تح - 222222559 7 ؛

ّ 

 2ك رك 0 00 اذن ةشياقلافوةتس.

 1 افون ناللاناكالن اقللطانضواذا عب ةاكإل

 1 نع شومعلاروأتف دمت نقش ارك ىيىتسلاو عركرل
!فخعداد دود اح فؤرعملا مهلاسألا

 ةتمأض جنا 

 0 نان هركياللخاحلو| د انناادنملل اناةّرتعل

غنا قس نك مداخل ما
 عيا وضول عذوما 

كيك, وعج»ا هقفلاز 7 قزم 1
 ةتسلا يلاناال 

تسا وول رم في ملاذا انحو ثالشلادروأيف 6
 طال هنا

لن اوضولا تداررم طوسلاوؤ فخ قافتلاب نايل 0 هل ءد
 فرسا

 اًكعاقو اان .اندجم !ءع؟ضو ضف برشيورقيامالاو 0

 ل .داياقبر كيب هانهاوخ «اماللاق هك ةلبغلا لني 1

ؤ اّثيبا كدا ام تيرشب اّضيا مزمز
 بوف يداتنيا

 >2 ةفميرلدو يرخ ةراشلو ولا خارفلادىب اناءلاب#

 0 غفشامهلل وضوح اان برش دنع لوقب هنا ىزغلا

 | 2 عاحوالأو ضارمال م دصعاو كعاودب ٍئوادو كم أاغشد

 / لك ١ ف دمع دوقيو وضولا دنع ةلابقل ]بقي َقَح

 2  هلوسرو هدبعا آنا مهشاو هللا هلال ادهشاوضع

 هلا نسم 7

 100 كب -- ا
 م اا



 03004 10- تقرا كا ظ

 0 يلا راها ا انل هسضز ىضورماىلوتيو يفولاؤ اينزلا .ٍ

 مالا ىواسفلا 9 هباتكؤ حيديلاوادقفلاكوو

 توم علف: تير ملا ةلامل لود انإزن اتا رق ضوتللدا

 ظ ىلاعت هناك كضولا.غااع هان انا !لق.ريرلاّسلا لع هلوقل
 بياره فخار اهي مايصو أي يل وأرق دنس نسج ةدابع ل

 ظ .اثادولاراع بج قخكضولا غارف دج: يتعرف صند .اوضولا

 0 راوهن طش | د اككلو ادا ؤونوتلل ة ريا بعونص

 1 الب فت بيلا دو قاعلاب دل هرم يضولاو ةشيلاواع ًاناسفا

 نورباضونوا يلف فيرا وربقتلا رمزا اضوراوع

 ر .دوقتاعذار هالات ةيسارللا لاو زج وضو غيباو كلك
 لوكيل لطم ةثوت مف ةبلاف اا ذات اهسولاذار :ارثرقتلا اند

 ... ىلكاذكاطنهإ را اطدج ه بدلا ملي, وأيسالل لم
 أ ناس 8 كيد ان اانا طل تانك :5ىواتفلا َصلْخْفضيا

 ظ اما :يباح ةراهطو ةقيغحةراههط نيعج .>/اع ةراهطلا سيخ

 لاشغااك يريبلل ةراهطو يغَملا ةراهطتلا نأعينف تقيقلل ظ

 ,لا ديك اهظلاات او عيارلا بابلاؤ شنو ةيانلر»

 جي



: ٠ 

 ههنا

 0 لب ابل) نادت هاهي ا
 ظ اوت :عبرشلا» [سلذا لاق قناه جبيل جاتسفاةلا طق

 ناقل ؤ لوضتلارهاظلار هطترما عرشلاةاذ ةقيتازما4
 اف ىلاعن هللار» برقلل نيب ابلاريهطت ةبؤل دا ,نم مهغبل

 نريل)ض وف 'طابلا غرس زءاشناةحاقلاًانعالإ+غي ظ
 نعكبلق هيهطتو ههاعلا تولثرع لسفر طن لة راشسا

 هجرلا!بغؤو ةيناطيألاو ةبيثلاو ةيئاوبلل
 يوايترل تحرش !ةباطظ.ر عكتجدجو هفاطنيا 55
 الو ةماقتشسالوا ةراشسا ديلجيلا !سغو ةبطخاكر)
 ١ تلا اذ ربل ةراهطب كيلعؤحاقلا ًاظع نولساغا 1 دووطتلا يزال حلاإل ةيلكلاب 5 ِتلاو نول ل نول الرع علك
 0 عوبشبلل يلصاذاو عبت هله فعال عّتم د عاطم كلم
 ا هيلع هاا صدتنلا لو سرر رعوبهرأم كلذ ناب عباتلا ءاص
 ربط ص ءىلصاذ اةغضنإ مداد احسحُب تالاف هن !هسو
 حالص ناكاناو بلع قلا وألا لكحل تدسنف اذا:
 ١ لاك ذيفيئاو ريهطتلا فمبجو ذل حمل ص قره الا
 ١ ماظل وصخ اكل رح اقل رمريطتلاب قحا.طابلاو بلقلا

2 0 



 بقل ءءاهظو امل رح اللا ةراهطف .طانلا ةيفصن رموعير انام
 22 دوشلات اد أعن هلوق كلنا يذيو اه هةليوساموفنب
 ظ لح مروصفمربج ةسامّتلاو ةرارطلا نا لي وقعلل اِنَرِسُع

 اوس روثلا فيطن دوكيرف كرشلافرسح اب ةلتك ار هاوظلا
  ٍنتكياوةرابع ةسادّقلاو لكلا ةساوف ٌضَطلم هبلقونربلا
 هيلع هلوقل ب انتجالابدةو/:طابلا ثاسخو هنم دعبلا بلطيو
 ءمانأ لغلاف كبواف فاظنياناو مورس طنالشادا موتا
 ا حرا ديجو ١ضيرتعيرم اًبعاوفربلاعلا ثمن عنم
 ْ اه مدنتينو اندالاو تاحالم» هفطتتو ءإسفيف قال
 باق ةفاطنرتفيا/فبلف بعراع بف ةاخخ علطب 9كلهنكما
 نككؤحترلاعلطي الل هميظيف لاعلا ترظن عضوم صوذلا

 مب ةبياسفنلا تاوهشلا بوسو أن رلا ةّيح دب هيفرش اع

 'هندحإو راع ءاط علطول عبق اذا عاضفب هىتطلبو هل
 ةهرشلاماكحا ظفتلا ظ فدل: اهم ذاف هد دوو هنم اورو هووط 5

 ةقيطلا راس اباطيشرمو طخملم هفن دكار شرت س افصتق
 عطق ةداذملةردسلا/ ةقيقلاراثا عت كرنب و رهفأ
 راهتلاؤطاوؤ يلا انادجوتلاو ةيقارماو تلا مقوزيالعلا

 5 3 هل » تسع - ري[ 2 تل اسوي خالص ع+ _

 2 ل :

1 
 1 ١



4 17 0 8 3 
 ل ملا م سل وول --- 1 ا ير يي ل  يييسمم ب يم ل هس كاسم

 ما

 هد 00 كن 8 8 0 َََ_ ِ-_ 2-0 تلا تمس --_- د - ---
 5 تا ا 2-2 3 2 14 |

 0 1 1 71د
 يل“

 كاوتيلابعساوا كلا تلاف كعمف_ر )كتلاو ةنحايمابال
 2 ناككاوسٌئا, كاتبذاز وج ةتبوصو ذاضلل ذ زجواع

 ذاك وئاؤومفموا امص دك و لّماط ناك لاحقا
 كابس اب سابا/ةبالب لن دركي ةيقفلا بحاصرا وات نوال
 . ناكرار كلملاوو هرخاؤ هاراهقلا لفاؤ اًببو اطر ماَصلا
 تيلاو كص اني لدا اي ناكدراو هرخاو لداؤ كيا
 هيلع هقلوأ سيتبلا عادم تلو ةشياع ثيرخابعم

 كرسي ةلصريعبس رماضفا كاسب ةلصلاق هلا 0

 طيبملف مدس غشا ءانك مضل ةلاح[ تيرا هللا
 2 هضولا ١ يق كاتيننا تلو اب سيكا حشا تيل
 يبدل مال بادب موافسلا سال غ رمال تاجرم |بلعأ ' ناسا ؟بيدونملا٠ »يب هنخ[ نغني كاوتسلاد) اذاو
 . هبلق ريتطي ناك كاتبدو ديفربر قنا (ةاكلما/ ضوء كايف
 كائسب كوس هلي [داو مم ضال تلا قولخلاوز
 - اهلابعا يراد ضفالورءاإ ككل سا عازإب هعباصأب
 ' مقللاونردعاوعييوونهلاب مءئيلاباليسلاب لبي نس

 ١ ىنمج:اوئاسلا ظفحا وأ ظ عارهطو ملة رونو ملت بط لت بيط
1 

0 
1 

 "؟# نت : : اة ٍ ' : 2

 ا لال اكد

 ةرابو ر اههملال ىدلا اركي دهن

 هرشا24



 ب 1 لاجة شن ءاقم عبابيا/ م وقنا كربلا جاي كنجرب
 200300200 صوم نولي كاون امم وقت دجؤل مل ناف اهدوجو
 ظ ايلا بطتلا كارتيلابرسأ, ل3 لقبشنلا لوط صن ظل فرم
 نكي جر فاشملا دعو مهتلادلاحأن دنع هشعلا»تنغلاو
 هيف نالألاب ل بلا هركي حم وسويوبلاقو انرلا د كقعلاو
 اتماورسأبال يطوةرلاساظْؤو ةروضريخرم مفلاجل امالاخدا
 يتلو ضاوونولاذوجتا رقع الباك #قن .٠ يواتغلا هصالخواذكل كاد ع هيرسابدلف ضخال/ بلا
 . قالطادنع هيلارمتلاماهفا عاستيإم علطلل ار قت ئاطمأمب

 راو نررغلاو :هاشك و راين لاو رابآلاو نويعلاابكأا مسا ٠

 _ لكيروهطور هاطوم د الاف وادندعم ىف ناو وس ةيدولاو

 ءاهاانا فتى اش اشرراثلاتلا هيلا ؛ ةيكشلو :ةيغما ةساحبا, ىاتسو ةتيح وإ تناك :قتبقح رد بلاد بوله رسال
 راقلادكعيطعلاب ةيطرلاءابيرالئر» جدول ومش يقلل
 روهطربغرجاط دنا هب كلذ اهبشا امو درولا ءامو ملا
 رو فواهقلو يكل كتان[ لا تفل/و وول زول
 مشتل ب ومتزوج هناتكو ثيآلاواهبقنلا هدروانك

 ل
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 عرووووهس دج دهدحع هه تيمحبب

 0023 0 ب ب اسم
 3 9 هَ ب

 ١ وروعه ملاامو أخ كهباهتانانامرهاط عبامأكب
 ١  هتلاوحءنسيواو ةغئح يادنع ظ صوص غطعاذاو
 يؤرفلا باجو نوكيأ/ه نا ايرجر وعفا ش لاو دهيلاقو
 فىحاو جر ةفنجيإ ل وقوصور ددبلاو بوثلا ربي ّوفبال
 قو ئاذسماو ا. ع ةياورؤو حمؤسو يإ نطنبتاؤرلا
 لطي ذلا ىلا اتم) كحال اريغب هديا فن وكت لفايهنسب
 انوصواو حالع ريغرم جرخ هترأل هي ئنموتلا زوحيررلل رم
 طزش ثيج ٌضوتلا زوج د قدقلا ةياورئراشما

 ١ ةهرطل جاتلة هللا حمنسويوباعماوجؤ كد نر اقع
 ٠ هتلازاوللل بالرس رعاط كل! بماصرل ةنادعطسإ جم
 ١ يضولزاج دن اجتس اك قدانايرادكا اما دوجل
 كورقلاذ انك الا نابرج عمق سن امد الزنا اعرب اذا هنم
 - زيام قو هلا عش ا مركتيال»م يراجل الا > عد ننم
 هريب١ب عاذا تلال عسا دركي هيانعلاةلاقو مت

 ظ

 2 نمشريف ندكبأل ايران هزخاةرهتلا ]اهتم أه الاسو ٠
 .,. دبقثلمصلراتوايراجرساّتلا هزعياملبقو لوألا الل“

 ”٠ ةيرجناكاذا للنصب بكلايواتفلا هلاك رول ا سح
 يس” ا
 ا



 ناكناوزوكألا هرومهاه هجو ذ ناز هباضوتجن انس ا»!ءاف

 بريامدرقمنتفؤلكزبب فكم اان وجاب ًالاؤ#م كدي
 يالي الانا سال ابولو ةيّيظلايواتفلافاًضياركذاركمتلاسغرألل
 هدرا للان ةسيظلا وأ ت فلا ذك( هلفسارم نانا مضوي
 ىدورفلا ف صاتقت# دانك تال دلل ةجاح لاو ةزططب روس وهف
 رلجو ةسوج تااكاذاةجاجّتلاناهيؤسوىارعوزبارعلاو
 اورد خاشلا سنو هركشلا در اقْسواعردكأل اا هبجاص

 .> كاشاف تامتبل كأن اطال وركيروبطل عابس روس نك

 مروهطورضاط د تادك1 3و تداذلالثم تويبلانكاوسروسانكو ٠

 لو ةقيقلل ةساهألا )بزبو قلطلا الامدعردع فواز و

 ىهروتلاو يداتفلا ةصال خو ازكه يزنت ةج/ككاساله رهف

 هانك يف حمو كلاف صج الاف باشلا مي ةلَألا د

 لاس يإتاو ةيانعلاؤاّضي انك ضاخةتطارو ب رضوتلا كل لما
 ابد دحإف لاهوت طوس انتج أ بروف احألا ترش ازا ةراغلا اك

 .اعقاوفيلد نري ش لح ةهااد سؤ انكككئلو ي وألا مخل
 بروسالل و صاط د ولاكو اموت دالة عا احلا كو اوك

 «أسإاعررقول يواغلا عب كو قتلو زداكلاور ضب طلو بني

 ظ

 أ

 ظ



 .٠ ةلفل قارب كناجعكل اال قوتو هدركا سقم
 ١ ١ نايضوتلا قا (عيبطزر نجر تب وذ جوملا عهد ةفمع
 ةماعزإ ضم ند راو ةماعلا وتتم ءامو خخ ام رم كيلا تبحا

 1 عابيروسو عمشفاشلا دنع فلس رزنامو بروس ١
 ايا ناندن عرسك صر غيور قلا و رمفلاو بيذلورسا/كرثنحولا 7

 سس فلاروس لوك كوالا ةوكو هيدا مكنانك جعفاشلل 2 1
 اًميا رانك لضاهلداط تدهس غوش ل قلع جدد“
 ءاسللاتط دقو اهطؤ ا ككناتباه يتفدحم مو ةططلاو "يضرم

 "نيرو نيب مشتا ل لاغبلاوراظؤسوهف كوكشلل
 والو ند ىلإ اذكراجاكب مهب وقاطلا أل رح دنع مسا
 رؤزردعو ناج اقل تاءايزلا شت وركز الذ اضوتب نا
 كشلاذا روتلا سم ير حافي كدا نكمل جقنز وبا
 ' . اًيبروكزك العلا ةماعرا تفل وسو ,ناهطذيا ةنييدهمو
 ]  ريقتل نا نهب اكو كلما ةغكو يددلإلا شير قنلاو
 ٠ 2ث دؤعو دك كلم باع باص انا طوس رق

 رصاطناتالنيلتاًضياربدقتلا كلذإىكدو هتازجاهبفوأصق 2-7
 اداب صو يوزبلاراتنل دة رختبامروطو هزوسلا ظ
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 و عا

 هانا ايطمرح عسسل ماو طيكل ١» سنها هاظو

 :لطاو يمورفلا خانك ةيقلا ةجو اه تربلا فلبتساوا شد دح

 0 رحاب عسل ًابارصي هتئابف جر نسل ىلاو ةفيرحف امنع فق .

 دابعتمم مرمر ةيإلا ةماقاب جدتيح دنع هةيقلا ةماقاب و !ث رش لوزن بالا ا

 ظ 3 ظ ”ةيمتمًيلالعيلوادقتللا ضو اذا قجروفمل عما ذيفرك5 لاك
 نعردؤل اطاقسادوجولدتا مهجر نسيو او ىنضوادنع

 > ةعاطلا,ا ةبؤلا ةّن مرعل د ليس صب /ع وتر سعو ملا

 - تالتلزادل ع نسأل صب هتلارهجي فاشله ذزدسع
 اانا ةفينحيا رع اميرج ديخو نسو ف ايو مذَت نسغال
 ةيردحؤ ند انك حر .كزخا بود وهطربؤ ماطر عتملل

 يابورو هعفاشلا ب رحاوصو يور هزعض ءاىوتفلاو

 سما جمة فليح هنلاسهج دابز ليرسطيو نسيب 4

 ملا عباجل زخلبو ةطيلخ ةساجخ سدت كن سال نذل

 يورفزلاقوزنحل ميو دفينخ ةساخرسُك هناؤسدوايورد

 رعت نانا كربع لابعشسلا ناكانا عم ةعفاشلالوق يدحإ
 اطا عسل لاذاترك :راكدداو ويت ؟روهطورصاط
 ص غلو قاكتو ةيرعلمو اصيا لذ انا روهطرغره



 رحال هتادةخلاف كيف اسلاك ق»هرخاو ىهدقلا جي ىفو
 لاحطيروهط وصاطتنا كاملا وو :باهتلاف اذآر وهطربغ
 فل خالئققح أ اشم اكيفاتلاو ل كا قاصرا ذك

 روهطريضرهاط هت اولا قزعلا خئأشم واعرلد ىِدلا هجملااغ

 انها نكاشم نم :؛قق كيم ادخلو أ دبا ىصأ نيا نالافتلاب
 نكتورصاط هتافرستو الوعد حتة فج عرهشنال وه هاف
 اللا :باهقتلاؤ ولو ثارح ار هطب اح عملا اللزا ةيرمطلف
 اذك اةحييطيشب اًضبا يا ياردملا يورو ساجر هطي) بعتسلا
 ةعيالا هلاسغلا نري ظلاع م اهلصنخ صيخهتلا جشذي ضيم - ةفشؤ لد وىثاتر .ةلاءاماللاق اخكعدو ةيبرششلا حات نش
 5 - كي قلوحانيحو تطل كاع لعب رامذو يت + العلا: مقالا عتاد عقوافو .دولورحاط
 ١ هليغتفم“ ل عتس اماسي © هر الرع تم الا بصي ةم مىواتغلا
 ماتم ملعا و ئبلاو 00م يشبك ظ ١ رافعا كتلولاق : ةيارىطاو طيح او اذا مهصج 2 مايك ضمور رغشالت قو لاق قؤيريغ م يضعلر*
 اهلج لعج مول عت هلعَجت 3 قم ةداصاهلعجرف :بواص



 6 ظ ١ ظ ] + 0

 ©, تاؤيقف ىاتفلو 08 تسزمبلةلايعااقل
 ظ هيل لوكلوشسم» رعب ءاماعطلا )ف ناببلاء! غفل
 ل دا ئزلر وره نلوشلاو ىلا يمل ؤ بلا رةيفت ذاقفلا ةفخ

 اناس ,هل يلام توم رهد جول ٌجِطاذا انكجاسلا اب ]
 اكددكو ىرافعلا و. يبايألاو بابذلاو هلاك هسجت اماف 4|

 ل سو ية و د قالطجر فب حرتجفا شما لافو شيخا 57 هدبلا و ؟لكتو د قالب بغي جدعفا شالا فد ءارببا ودرج
 جوأفنشلاو كسل كج تفيال ادا ىشيعي ام توم ديال

 .انارفوفلا.ى/ولهتسلا) *مسفب نيف شيلاذد دارنا ظ

 ْ اهبطعو ةتيئاعش ساكس نك ملاذا انهو ميصلاوص ظ ظ ىو ةاكتلا رطب غابذلابهذاجوطبام مهام 0 داك اكهتذاورهطب غاب وبفءافلوزادل عيبام هس الاقل ظ ظ .ء انجاب عاوتال ةمرحو نيثاع رين اجا// وطرف غد

 - ستصل > هددسمس هو

 1 لإ

 1 بحس يب د

 ام نيئيرتعلا ناكداو ضو وبال | صوالر رم :هثلشلاو يقال يحد ناتيرودقلاو اًضيانكت ان شالو واشاد نعت طا ساو داو لبتسلىدنلا ايكهفاصورسيريغفرع اطرشب هطلاخمأ«ةداررطلا ختم زياش اةدرعاط
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 (َإ | قو اتا زد نؤميوجنان نال ل

 ظ ديلا نوللا تيحنأحءام يفتن نا بلع قت يزل فين هجر« ديم“

 رجل هيقفلاءاد/ )سد كدبغ ند اغضب مق جي 0
 7 رة ةثكلدل ديت ىلع جيف ايل يرو

 ِ كتلوج هم هنمألا ع انا قكاذاداثنيلر زجر دق

 ظ ميعاتاوسأط هنا هبايشنال هير هك كو اللا هب

 كيف اواس قلوالندلدبام باغ نايويازاج ظ

 ظ بلير |وأ بضوتلا جف. والاب اها دوساو_رنقةلفآبل نك

 ١ سيدي كاناوربغت هئفيباخئ ألا ككمول نقووتلا / يا

 ] "ضلت قاضيا اذا اهمكرصا طم دنتن ةرشر نم هلاعسا

 | كيتاع مشل اكفيظنلاي ةغلابلا ءدصقب امان, خطاذ ادن

 | اًميخ .اصاكأو فهلا روج هتف عن مل نول غن ناف
 ' اضونولنانض انوا عراذانل ل يوصوتلا نوخال هو تلازثم

 ١ | ذاك ًلفاكيؤ ياخ داكاابزقلا شلات ءذمجإ تل, 7 و

١ ناك ثلا امض دول فخ صوتا وجال بلل اكلجاا 70
 

 . ناهداوتلاة دلت نكن يور و عطافتب ياي ار

 د م ا هديا ةينديب



 ظ 7 ساو فسم 0
 ظ 00 يدار يلم ف وتب اذوكي اصغنا لوا ضو كربالج + ظ

 زد وكشلا بح اصرتت و كيجكبداتغل اويواتفلانصالخأ
 5 لوما" :زيتول هند دصرلابنابإو انالئاكءاتفلاةبهب باكل ظ
 اان ..ن. كلامو عت | مارا صا سي للم ةساخبيلع ناكيطس ظ ظ احم + عناد يوغا ريقتابعم ْ ديقتلا ةلاومو نديجا رع ايو ل ههتنا_رق دم ئضوتلا ظ
 قفاارستو هس قاس ايقلاو' تقيالزع هد فيانإ تقول ا ْ | الز .تاساام اوامدخلا ةاوب م نامي ةمينكت ةطيطن |/ةضاكألا 'نايوللا أبآ ظ

 - ساكت و : اجر راع تيل تايافلاراباّن اناس تعالج ةيشاؤ انك
 اوسخ يلا هبشلتو اهلوصعتتوشاولاو ه'نزج
 !بنلاألاو ةساجيل عقر سايقلادجورثكا 5 ةزورطا/و ةلفرفلل
 ةفديجول رح ىيوريل /عدامتعا/ غ0[ 0يلذلا جو ضافلاّ كلو
 كتي يزككذا يد اةيلدو 5. تلا رول يوغي هنا

 ١ هجد عيب نابع هنا عرج ذك +نلاذ شان ]
 1 1 عيوتلاو ليلو مالا دبل فام نكويذألا هبعول ريسانا | ظ لوول اا تكيف ندا ذاذ ا لادا ناكناربقوألا ظ



 ير راو

 وفم او هلم تو و 2
 سومجشمر يلا ل هبلاطاقت جرعف اميل اكالخا: سيال ظ

 هيف دعقوف عضومو بق 'هوام دجلالا ضول سامبا 3
  ركيوبارمن اسال اق داش باند ابطلاعلوا ار ساغ
 . هتادبع لاقو سببا ي دأتفلا فراذاّصياانكرسكيذ اكمال

 ظ ةيتوقلايداتفلاو انكيناخلا ريتك ةهسياو كيالاب , ١
 ظ كراكو ناك ندور اورضن اء ىوتغلاف الل ناكاذا 32 9 ظ

 سابك نوح اكيصو ندا ضحلاب زكر ليز عز ةكصغنم 7 25 ا
 ىو هن قت بالز نق بو نكي ن اذار ضيم انفو مدر ظ

 ١ ةمززةدنانقتتب زج ودوتلا حبا لايااهبطع
 ١ ماتلل وحان ا فخ وجيصاط هام انضوتفأ سف نظر
 ا فش عفش رع ريل لاق ةسافبف توقواذا

 / يلام هدغشلا نو ساب كوافير ال الاكيعد 2
 فايا امر امبال ب ع الار كو إ لا ة زاجرخا بناج نم حججوياحرم 8

 ئاوردوطاضفحودا اهو تام ثالث هبفاملثم هنم حيتوفح
 هلا كلا هيقفاذخل بويز امؤم ع ناورهط
 طوال لعله مديلا اسفل ماهر ريهشا



 جراولش اخ دوز ,اتلاناو جيل هاللشمنار
 شومر ىئاذقل يم وحَسَح 2 ةيزهلا ىداتغلا انك

 سائلاوزط و كد يوب!« لخذيألا ن ناكف 'هساكإ هريبد
 ريبكيواتفلاؤ زو مهسجرلا < هس اك فا فزخ ظ

 ناكنا هللامه/ت 3 يب رع يور أملس نا حورتلا ور مب
 اي ك1 نول رم دل عاصقلاب نزار انا
 ماها . ضل ير سون ست ىذا تدلع

 ظ ةشم أه ا ةرراخؤإ ناكمنا م أك اورجا ممدقلا ا هاد ظ ا

. 

 تا القا الردع وح درانق كلل ئربغاوسفا ظ

 ابجي وم لن قن للام ايوأتف كلوب كو ماحإلا
 ل ع .ىب كلانا وحإإالو مدغلورتبلل سلا وسناب
 تنير ا ركنا الل كنج بف عضولا كيوم اض وتين اندكب
 كطعبسو ١ موحو ههجو لسعر .بحدلي2 طهي ةينقلاَذ
 قسم يل. ع هس نو ىاولدل ةيئالو سمن ةألل 4 ةههعودلاس ع ظ
 نيكس ين قفلا] أم هيباو كلكجل ام قفل نوب ظ

 ظ يواتفؤو فطن لعبت سيو عاما فونبا عيل

 08 5 م اهنا هوةدضل حقلي ةلاكلاداءاو)ىتغاف

0 0 



 يللا

 اي 5 : دعا 1

 0 006 نأ
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 ا 1 |

 هياتم دلااكداو ركل دانلقلء ماظل هويت ءامال

 2 1 تدوم 2272222 شلل 771 يئس ل ل سس ل 222 رم ل ب يس بحجج
 00 1 7 1 7 5 1 00 - 000 حل

 و طصلذ الكالا كلير ناو كلدز هحياشلان» هديب 2 ١

 | جل 4 فزت و ةعهلإ سانلا أصح وسوباب نا نق عزه

 ظ ديلا ًاللاما فينا ىيإ/نينتف ألا غلباذا دنس ز هانم ا

 | وقوي ى تيب كبلق ىفكألا تاكا اناعلاةماع اهلا
 . ىناتكاهنياص افلا هطول اكاد هس اَل

 | ١ وهف ههيواهسولول دهر تغني لاهاكك جركل ام لاقرب
 ] هتعفاشلا]افد هيرو و كلذ انكو[ دال( تاكو ول

 ناّيام ديعتاتلفلا تجاهل 4 نعلقأل علبإا 7 ناتلقلاو 0 7 70 100 : نأ د

 لايلقلا نب !ىافلا هلل اساد نار ايا اذكاّشم نوع د

 هظعاررغلاهريغشلاو ىريبلاتدلطر اتعاب كا راعي نوراككد
 لاما ناك ذاؤخل ات هلاك ناسرق جايب كياكس ىتلا
 ع اا كبناكتذا كابر اخ ا كخضودل ىياوؤ + نوطدل

 ناباس لوقازكو كلي ءاتفلا ىف اذا ركضوتلاز وكي نسؤ ار ع
 هيه »لاا ةعاميلاعو ثيلاو)هيقفلازخاوين ابينوجب
 داخابد فردبلل ينوب برحيل قوحو عروطلا ىواجف ةرك؟

 ١ هيلا
 3 1 ةماا بح رو 1



 هكا ا 9 ل
007007 

 ا 1 بيدنا رهطلا ىدتغلا 2 بده لتر عازكك ةرنؤريسول

 ظ قبح زنفل لاق يطب قرح جلا نايملا ويك خللا ركبت
 ش يقارب كارم ملل فش كلذ يب ويفاضوتب ب م قيفشلال أن اناا
 ْ :وصو عرزاةرشع عرذا ةشكر اقم هيف ضو 07
 ١ ظ دعب إنا ل بحد ٌئذ :1 قع م زاوجزم فاجدك» مع

 : قشكتا/ يجد اكه!قملاراجقم ان ار فعلاو لوظلارادقم
 ا , ضوفل نااذ انو ىجتفلا هيلغو كرد تلازه فرش 1 ظ

 يي واحناز انك ىوعبرأد ا.ةباكرشعيا ادورم نا6ناواعبَرم
 - رق نك ظافلا ننال فرلذو زوال دود ناكول دح راهظلا
 ضلع ءإن اهاجوفأق ىداتفُ عوسلا )عجب غل هارب ؛تفاتخا
 3 لكذ ف بل #46 عصا ةضبق [كروف تأصبف عيس جد
 + د ماو ضعلردغلا > 5س الاي اعمال ةغسؤن دئأق عصا
 ديف تعفواذإ) لأم ةلب عرب فلل ضالا فلا كوت فوج
 8 ة(قل ناكل فخ ضال اكرم ذ قطولازاجديباجيرحاف ةساخ
 ا ب ناري شين ادحىاو ةسا ل عرفو عضوعرس ةنيم دَيِرَم ةعئادا
 00202 ريغملاذ ءليررق ةساقل عضم 201101

 ع

 ضو أمؤ ضوتب ث جرا عبرا ةميرشلا ليلو اود
 0 ا
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 ١ ينزع روفلايواتخلا+ لكد :ياهقلاؤراذكريغملا نود
 ١ ضعبؤ فخعضوما كلذأل ستات اى اما جءفسوب
 037 عرتاؤشع ةساهللاإل اًمضوتي ىلا عضوا سناكن ايلا
 قلعلا غش دنعف ةيكاربغ ف اما|/361 تاكا ور كذب

 عضوم نيؤنوثلاز وعيير اكو 2 ادريس يراك

 جاتا لانك« لزصاوخ ماسالا ةىنسن نم انو ةسادّلا عرفو

 هلفناءاب كوتلا حك رقاب دزرللا ةيارعلل حورنب ةيرككو ةعيرشلا

 ١" كول بألا هلا فلتخا ع ككلآدعبالوه/كع ةعاسفافخالد
 ١ طسولاو تغالاب كب فلا عب نا ج ةفيحيل نع جنس بورد 20

 " كورد حر دسوبولا زخابو ةباهتلاو الَعْملا ةذكم هر انك

 رعي ةعيربخا/دبلاب كب تار تيب جةفيجول عسويوبااًضيا
 " كلاما ةعسيدابتعال ا طمف خا كميلا)سغ كيلا

 ١ كوتلاصو مضل كيرقلنعي نا حري ير وجاهتلاف نك

 ١"  ةاللنوخأتلا ذو ةباهثلاواههقفلا ةغكو جرجا ؤ اذا مسول
 ا ملاذاولاقو ةرركلكب قرتعا يمر هدف كج نا« خيرخا يشب فرعي

 ١" يورو س مقغاررغلاوهف هينباجرحاردكديرخال بابل دكت
 نيف عقوبه اياب شلا رسم ب عسا صريكلا دفحو

 0١ مدني ببن *
 لو د

8 

32 91 004 

: / 8 

 ش 1 5017 : 0 ١
 نليورشم حب[ 7 ن6 1 0 75 5 م كاب 6



3 75 

 ظ كوروةياهنل و ذك خا/ ب اجلي !طصيتن ما /ذااهض بناحأإ ناوعز
 يفر دع ناكل ةحا #رعا نا اج وكل نا لس ىلا نح
 دخو اًهدهلا هوو ياضاواَّضيااذك فعلا رببغلاهفر شع
 نابايسر لقي اوزخ ا كياشل 2: ةاعيم ىهتفلا هبيلعو ىواتغلادنص
 لاقف وفعل شيا زعياكيد ةياددامتلا ف حاد عون زوم
 كني )اك ياو رس ّضح بامر و نانا ناش ناكت هن مسم ,اقانلف مظعل رحغلا ىف نعي حلم ناك
 ٌْ  اًقناوانرككرقو عربذلا راقمإل جاتجر (بعالان عبو بانا
 ْ اود (.اهيا نانا جز نابل دوا عزت لك توفير تت يف
 - لفسإ مظر/ديقك,أذا نال عر )ب ناكدا ياطرنش ا 0 ١ قعجرعو عل :ردقم )قوش انتم يفوتك نو داسإ
 0 ىلاعت هقلالا سر ثس يواتفلا يلو ىواتفلا ةيزقو ةيريوقل 0 قراتفلازاذاسرولل ة ولو ايكو مباره نادؤفا#
 0000 نءانداوف ضايحطفكوايّدلا ةّيكراذقاعانبولةطيذا
 تاءدرك عا نطاوب عصيد ةناسفنلا”ميناوهشلا تاور دقنع
  تلالارابلا ررج,ناجالب هربيذ مْ ]كا ويصوواوساه
 ةاهظلاطقاؤ ةارلعااويهصئو رسال وا غيالووضول فاو“



 مانزل : ىدلاى فيك دضقالا اوهن بهللاائباو رضوا

 32 "4 سوات 2
 اساس ابي ميسي يي ل مس لل 1

 2 0 0 ا سهم ١ كوسم تتح

 ١ ٠ شامي تلاوطياغلاو لولاك وبقك اذ راحو قي قخ اع

 1 لكي ةهةيفلاورلتلاو نونملو ءاغااو ااومونا اك نبال

 حافل غمعوؤلاب كم اعؤ يلد ا ٠ جرت اذ ةالص

 قضتشاى افلا جرود ان نييناع سان دبر

 ىّحواَقَا

 ناكل : جوزرلل غش ضولاضقثنا وباسل امسلا < جرفت انما اوه

 رضا عدومولاءأهفلاو هه) جبل هيف يشأ و /

 عص جميا!صوو جيجا“ دخن نيابتلا لاش نم عيحداو

 ىَض دلاضقش ولبس هد 0000

 نامودقلل يرصازلا حرش و اند لان لل عوزلا ع

 كليجا كام جيخملام وافقت متو

 قالا عد ةياهتلاؤاًضيانككيتف ماو رس ماو يلوا
 فلااقو ةيايط يطل انكيضول ضقت منيل ءى'م حاط

 سس طاعون قظاذادن >يرملوالاس نعلن راهجولا و: 000

 جرخيل غب ةيردحافاًضي انك ضولا, !فقتنال ة ةقاح دويل جرو

 ناكر انكر ميف جه دقت د سيف حليو ممثلا
 ظ ةطقن هج ةتنرل) ير هلرتناد دولا ضقن لا

 13 يرد 5



 دعبصاوادإ عني نا داغنب جا ارفعي :لاقو نملشلا ذر ملام ظ

 , , ةمتفو طختلا نقف ضقن ف متل ارجوا عضومل كلذ
 ة0/ ن:يقتيإل د هفلا»» كقسفرطعي بدكم ترابك ١

 كوبلا: كوبلاولكوضولا ادة اتيت متلالاسولو نت هدضو ظ

 ظ دانا ترلا يعد جالب اصوغما تاهل ف ديذفتلت

 دنا يايكيهجولاف ضقنياح فن اشلالادو ضي لب

 | ١ ناتخانعوضقنيا/همعب حيقلاومثلالاس ةحرلطعول نق

 ١ 0 ومعيأل اه ناكاذاهيهقل بواتفلا لاقو ةياطابلص
 55000 هل تالازخ اميل ملص لهو وضولا ف نال يت جفال
 2 ار هريغو ” لئاجتلاف لكس تال + ىوتشلاةيباوشلاب هسالعإ

 ل هر وام حابس بالف انككشالوعو هيقفلابحاصلا ضقت

 1 00 ف ماكو رصنل كمي ترح اجرفأ قنا, ةيهؤسلا هس

 ذر رن اضيااذكضقتي لاو شق نبال عجولا نورب نذالرم عقلا جخانا
 2 .نصلاو مقلاالن كأم قيكذق تناله نذا» مالا )جرتحإ ”ةطيخلذ

 . مياة كداووضوا قت ديلا ف هاا ناكرادف مرو غب 2.

 ىضدتلا ركب سفيوراصلاةينم ئاذكض قت اس ناكوا اهلا
 نيهظلاووأتعلا يفازكء وضو مقعنإلمنل ةارياش كف مشن فعول



 2 هه سجس 9و0يوحماجبب بلا ا ااسصسس يحال

 7 ١ ةبعهتي»ول خم ه)يلحا نيرهظر ماد ذلا صقل كاناذا
 ١ لويلر كس هبر»ودغآلاو ضقن هز سئاع سنا هفلا
 2 ٍققدركت نينرت نكباىل ةيياسلا جلباد مإنلا ناهلاو
 '” لفاوؤلاو ضلفلا نب اواشأممضولاكلنب نيا صيفةالص
 ١  ىوضوي عفاشلا اف ةضاخسا انلو يال او عتودقلااذك
 ' كتعوواتعلا ممالخف [ضيررلدو وفن] كك كلم لقد ضذأكك

 ١ ملوخدو تقداجخمدنع ضغتندوزنعلا ةراهطا حوسو
 ”> ةد جورل بع ضؤتنت هاا هج, خو ةفنحو !لاقواٌعّبج
 ( ةيارحلا ل ركدازكتقولال>دي جز ةغبحك لاق و ليضبلا

 ١ قد بشلا كلن بشلاوطدعب اضونولو ةنالكلا دنع
 اسيل جوذطلا بح صرفت طفشت سوو ارنعو اهدنع هنتراهط
 ا ىنرانكد هنم هحو هبل تاودلا مدلادأل ٌءولصت قو فم الرازب

 | ١ مسافردلافو دل ؤاصلاو لوبلا سلس كانك ىواتفلا» اد
 | ١ نييزف ةولشلاتقو منا لاهسب ليتل جب حاص ىااعصلا

 | عدد اشلا ججلبحاص نوكبامكلذرسذ ف ناكنافرإمو ٠

 ١ كلما فخ بلع وكم عدد تاز" عج
 اذن



 ا ع فين اذاعات تلم زهق دالاس جميد

 7 رانم يجو لسطإلا ةنجو لسا لبق اذان رست
 0 عرعر لضاغا/ارتسا زم دفا مملا ينمو نك عيدا تضل امنا اذكرادمنا
 مح 0 دجويوالا ةلداكةواص هباع هم لف لدي !/لاكسي دج

 أ 5 1 فو تقلا ولا دولاب نر اهلي فهتني وبلا وبلا سلسة برر 20
 ١ ب كك

 > ادد 2 كلارتع جرو يلا نيبال ًاناوحودولا زق طقني يوأتفلامعب

 ظ اذ 5 ”تقيلاضوب. وتحد غش عمرلالاساذ امس هدعب 'ق لها عم ةبع ظ
 2 ا

 1 0 ” اهتاعربجح لكس هزعو كورقلا يوصل حش ردا زككيرصلك

 16 1 لا ناوين يراظيام ذهب سويلم نولق اءاهيطساتلاو

 رلدىدلاو وسم هتاد نع هن ىبوصلا |اوعد خسوب تل١ع كلذ فثلإ
 3 0 1 وبساوبل جيف أ نو - ا

 0 . د ات هل 0

 0 ترضاييار اك شل ةريضلاوفع اعكب كلان أصا اذا ْناآلا

 سلو هرل دوش رأؤ ن.هغب ةارملا درا ابن دامو ةشماغلا

 نكيتتا نم نيف ديدين لاب هيرو يؤاممني



 آ0 نحو "نال طير يهد ديفلاةسامم طوتشي مو كَم
 يوانفلاتم لضؤ اًضيارل دانك امهق يييتلاو د ديكس مجهر حب
 نيب 8 ةرثنأبلل كل دك هب هيقفل ا و فال ثخ اهي صرأج بطعطاو 2

 00 0١ ال لجيل نييوزبتالل و
 عريش أدوا هك درسوا يش تاريجر وأ ب ااا ِن رمل 0

 و كلائاكدخ رش دم جكرلام اع ةناعرتع ثركرسبل 2
 يودزبلا فدو ىو انغلا ةصالخ# اًضيانكه لامع ريفاَشلا د

 نقيب امماب هيفلرط (ننيغواةسفن 0
 سشغيوا يغب ةلدغلاب كض داب جاع فخ جتهفأشلادنع ةضولاب 1-2 10 ظ
 الدسم] فان امناو يا ناكازا علا ضفاونلا) و ةحهشل 1 0
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 تدي 1و هيا سال كم ناسا مالكا

 ايو .اموااًماحطوا ةمءافاذا دكانود هحتيارمملا انك نيهدوأ
 هوم دعصرر عمرا كانا ءضقْياإماز :ه لون ايهاب ماذا

 مفلا ذم ناكتاحعفسوت هازافو ةللامهج محو ٠ فيجو ارنع 6

 ض نم ؟هنينارفلا# ب تحوش يلححلاو وقلة ان قب
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 : -. ضقاؤز»و ناشغلاو يو بسلا داكاربتي سول ةهتع/ هنعف

 - ليالوشيل تنسو اهبليودحا اا ّككَسو ه.اويشم وتلا كك

 “٠ ويحتو عولتمان:لسؤ طهقهقلو ءاثللو نونللنكوطقل
 5 فاو يوهتس اا ناذا قس ةيرحلو بورق فركاك
 ١ راما اع ددكس اًكيوتس ةففإد عة رالإ تءالياع هلا

 يبادنع هوضورفق أه بفع اجود هورهشن 1 عوظر تسب 4

 ١ مضعلاف هشيليا هس لرلع هس عضو درانرراحةفدحإل دوق وهو سول

 دين ةنكؤاكر انكرض ضقنال_كراسلل) :.ديعلافو ِدوضورتم
 د طسبئاوعو كروت ب مانولاذكوةضولا شفنا كرش مانا دك 8

 قخ ايتفاإمي يداعب احنا ذل هييلومل كاجنيعترلا ١١
 ©  يايلكلذم ديزل سامو ينالجص الر هرعفشس لوز
 نعزي لع طق فات ةرانراا تح اًثرسنو يحيد ال

 اًخكووضو ءوتفو رف ةينرلرالا هييضبصي نااك هبئازا حرفي

 ريعوا ةروضلا يؤ ناهنلاو ةرتيظلايواتفلاؤاصبارلد
 تدهنا فسوف عد وضورذقيرمإ ١س ضرهلا ةباصا

 ضقيزون يدم عرعق مل زور طبق هينارا حدجيعؤفقتب 1
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 2 5 رعلا 109ونيووع يدع ظ
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 ١ الع درب مضو رهط واسف ركصغ يم ظ

- 

 0 وءوئفدرفقتناهشي نطبق ل الرع هرسفم/|ز ناو >وضو

 _ماظ نائاولمل هما 00 يعم

 ' ؟زوس رهعلل وهاد حد :٠يورايكج ةفيحو از خجلا

 00 ىوتساو 2 اوايلاب لهو

 ءوعارونتلا هنا لواعم 5 ور العلو نكن
 يكل يدلنا بدل كيران مح ناك بوز قو دقو باح ظ

 0 4 3 لا حم فاشلااق ةييرشلا حاتلاي انف ارىلل حشؤانك

 1 هلوضولاضقنن ملاهرفو انذاههطض يو يرمي م بالا
 . ةدهذ »لت اناويولار غقتب هنا وب مايقلا ةلزش
 | ةقاو ءيلاو» ..عقاو مايقال ملاذ مانولو يلا
 ا طيب عش اسال 0-2 :و الو 9-5 را
 | هوضو رض قيزرراخبني اجلس ماناذاميف يال نلتح
 | - نطبلؤاكزم شل دجورع ٌهلَصلاَو ! دجاسلا يعول مانالا
 0 ١ ضقتب قل ضناككات يعل للارشزتفالر دس زول نع

 ال كاملقع لوزلوم سقما اكهات متل ضو



 ْ هلل ةنقان كهف توصي رانا انيقتن عار يتالاطان 1

 (صالخو طوسلا ف لذازك هوضوفقسن اور تنص تحسف
 موهوضوو لص تدف كبح 4 |افو ةقلاة ينمو ىواتفلا ١

 ظ هنو دف ةوالع دكت مانا مؤ كاز :عاجنخا ظ

 هلا رم ةهقررفلا» تاع رمادككسج 1 لص كفو
 دلاكوهس توكنا ةيقهقلا ضولاضقتنالةولضلا: اح |

 قالكوض لاو ةاشلار بن وسو ةإْقلا رع هعنجو هناريلجو هَ
 ةلَدلار فب اوه ىكميغل و هسفن عمسلالث ا ونزع

 ةفء يل مقاتل ئو : تقاتل يونغ تع
 ظ كم هتشم غعب ؤجخدا ماكلدإ ذ ميش اراك نطو ركك
 ١ 0 :اكس اغلا نا ندخالتتةييرشك حلب شورتلل ةيكذاك

 53 0 ا هرعل يف طدتْشنألو ةرماسغلاب لف رغالادر ءربكتلا ثيرللا ضو

 0 قيهل يف ؛لاعلاز او شر كرم ةقيقلل ةسا لأن 1
 20 كفسفقشو ناهظلؤ نفب' نم هناشيواتسافل
 2 قفرينزايقلاف ةشودسلب ارقي« تاهل اعدمف

 د يافا عف اذار فك قوز وة وريغب صول مت ثيم ظ
 0 0 سنبل اج



 ا علا ربا هنن يس ادت, ]
 هلزبب وخلا لالي جوتي اكبلاذقال سيسلا دوك نازأجو هلسغوا
 اهسالوملا هاب ناعذ ايس الماما تلا ريايرثلا انك
 اعاجاو ذتسأرساقم موقي ا ىدرا جاب اجيتس لاما
 اننايزؤاتاول دالة كاهن او دك شلات بدا
 اهيتو انردع ةركم 3 اجاب ءاكتسالا هت هن

 . راجابو تييزاق اب جئفاشلاةو ةلضاءا عع ظ
 ] ةلّمسلعف ةلكلل هنو ةواصر كلر أقم موقياب و

 2 نضتفياحأت ها ةلدق تاكا ةسأ لا ناوعو نا 1
 ةلحلز يحل ا رتل انهزفلانددعف لا ةراضلا وجا عتالا ظ
 | يابا ماع يكسب َْ

 اك ع ضولارباد ور دلو خارهطب عضوب الص ان
 نعةسا هلا ترعتاذا هطلا واتفل ا ةيكذ هللا 0

 انابج عدلررق» نتف اهنلاكاتو ةسامقلا عنب
 ا صيد الا خم عموم تقفاذاخ كلو قا تناكماواهتا |

 ١ ةتاعفتو حرم ا ةاخاجرنع م دال جرد رف وتلا ْ

 | دتفدا لعفلاللا هباءادعلا 0 اذ ناكأذا !هنادقفلا خش ٍ
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 يي ظ بانر صر ناز» _زشكجور# !!مهسا ىلإ لوبتو ةبلاعرفلاذ هوي ير ضال نيك دار خيو رس انلار|اصب نغير وتسمي ظ

 جمس قي انكل احا هل  يختساو ههتلا بكرا نا ظ ةبايلحو دكا ةنمنارو باددلافلعبالو مظاق 3 |ىطنالو تدرلالد دن وبتماو ولا تكن اذ ع ما ا جففاشلا رنعو ةقنالاد» بقل |وانرنع طرب سياددعلا اًياع ,اىهتسالرعب عمي نييك
 . تيدا | سصتلا م كبذ وع قناة وواتفلا ] ىسيؤركتو ةبنقلاؤ كنان 1 كوين داب علبإ :اووملا يبو الازخ رجلك جون هلك ظ م يب يولي نايغنب لئلا نيبو د |د راف ةدلبج ا ١ 06د دقفلابكهن تامؤلاتكوإا هلم ظ 6-5 ناار ماع الود د[. 10 ز غمر تلساوا رغم اذا راف ىئؤالو لصوت امة عقج 5 اير ساو هلبقلا لاقتساناربل 2 فالس شبل نرى يكن 5 لا ٠:لقلا ١ قدسسم هن كو .



 جهوي كر لاا دب

 رلتو هعرببوتجلاعت هت مسامبف ءاخ يسيل دعبماب تيب ظ

 |( ضلت ارفزاةنئلتبالواحاسفم اقل عت ًاناراعإل

 ب د 00 ا ل 1٠ يل ع يحج

 . ةعقلازو ىبلا هيجي وهف ببي ثمل نالشلو»
 دراج طبام ةينغلاؤ انك دحام هقفاءنإ(اسب ايدج
 . اًيصالاشو واكس هسة نكت اذكوسابلا ثيرو هناق
 ىلا ءلجربىدتيب جهز فو ربا هيب مخاو ىبلاددبب

 «جلالذم جيزطلدب لوفيو يسيل بيز رز خيو
 5 ان قةعفنبإم كاع كسماو ىايزويأم نحب جذاونأا هن

 اطدهرغم طيخهدييو كلب سو ةمدلاؤرث 555 د3 تدم عل يططصص 0|(

 نفى انكاةيليرإماطيفلابد يلي ملامديل زر ايطير هدب
 | انلقلا عياج هتلبو للك تيدهي يا /ناؤهفال يكةيفلا
 | يانفلاٍ ركذو غايائاوج ضب ملذا اذكو ابا رطخااذاو

 | كلدودوعل عاطقنا لو هبلقرقننبل ةجبجاو لرتبالن ا تهطل

تلاو نتا وشلل
ميسبالا دقشواع مه

 ش ظ لابن انتا ة

 7 فت بعذت تتواقتلا لا قنس طاو_ كدا صعم حاتلاو

تاصااذاهديبلايوكتفا ةياّدو .امكرللا
 ا الرقه ذل اعقل 

 ١ الاب هنتسالوراتفلاوصو جنجر ملورأ جلب امتي نتماف



 يزد ةلحرم دماج نع 0 ءىو زورا شع ردت كئانكر يجلب 1 5 دقي فو واخر لكاتم يزضفا |
 00 كارم كشع ينم الؤ ا[ اتم لود م مهنم قت ددأنفأ 3 0 ,ىودةيإ دوش بنقيف ةيباشلاوالا ٠ ْ : كال -لاارررقي لو يوانفا صالخؤ + ا يس لاهيا لاعتب مع
 الآراصاو 3ح اًدئاان ود انتا
 يا "0 ةءارر) هاذ
 1 راييلدبل عسي وضعح د نجا اًماضورم 3 :.:ول يوغا نك هطت كلك ادخال عدربمب ا ىّوعح دا ةيقفلاو)عمتلا "نة تشمت يلا "لآ
 اك هيريرا تلزم كاد كض عمحكتملاذ انما ,اختسا/مبع يتحد (تسواإ اواو يسم ناهلد تبدأ يا سالرعب

 دي دقي امك نك اؤ ياو لي وتسا# قزم : كنج وو طقه ناكاذا فخحفلل ةيمورلقلا هواتفاؤ ٠ ا



 نا تس هاردي لو نييلاهدي ]شيول قريبا[ عجيب

 هسغبب تسل ي يالا هبا اع دقن او ومس /! بنص نيكول

 آف معلن د ىف ءابالع مبدي بدسم كيبل ل الهو

 عوطقلالبخلا ةدلشلا عبالي لأو دهجمو يق

 م عباصا مسا "0 ه.افا زعب لق ناو كش اىئدكِضلا ع ضوب نيتي نإ ظ

 مف حاشلاىلتخا كاكهتلاو نذبلا اضق را هلسغ يضفإ

 كلا هنكيرلاد نالزوتل عهيفو ةلشلا دع طقم ,فعبلا
 ثديي د دعو هلله تو ةفنحإ ار ع صباغتهتلاو

 اعهطنوراخلا ذايب يصفر بكل ل اكان ام
 نم دياصم فقم ةظاغم تارضةق قال سال اًدالعا

 1 24 زجل ةلاككودامو وول ةقأعلا ةساهقل 0 3

 * ا

 هتهفاتارفضاة وطاب ملدااكا اذكبغتل عملا ب ّتاىواتغلا ع
 ْ 00 ةسالاايلقدتايهج 7“

 دحام نوكباواهلسفننإ١ضفالف] ١ك اوَيسم وكم 5
 | محو ةظاغلاة اهلا اف ةحاسلا ثيحرم مةلاراشعا يور

 صو نزولا | حن يبو معلب قلتو *: 0
 القت اويل

 ةطعنعتجبدلا هن هيب يفوت والقط هي دانيا دعما
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 كح وكوإم دكة فكل زم باص نارك قيل منيناتلاو
 ىوربو سيرا ةبالرس# 22ج عا ياخ ةاشلا تزاج

 ل 4 #َ 5 1 8 :

 نيون ةلوط زب نجي سريا دنعو سيخ مادإؤ 5. ف ١ تونرشل 0 قل . ., كياصاونلا عضولا عيرايقو ر نياك: يلا يفزوج ول ع
 جدر عيرواط هداك باسل هينا طجحبتي لاو يار اؤبانذك

 توشك زو ونختار جدا هلا مهجر ذسعنإلاو
 نيا د سا دوسي كلماذا ةظلغا دسك اهديرقلا
 .افخوا كونلارم كاصاررا يتلا عير ليوم ةلضل روج
 رنع رحال هش فظل ءهزكج جي هللا مهربي نما - لوي ةفيحياددعربف ةءاشلا يل ع ةلرمقريؤ ربل
 ١ ورز ةفيحو ا عذب يور فن ارض تكتشف رافي دتجلا قو ةلنامهمجر نهب كإو ةفجيب دهر ةيئواقلا» فير غلا لورم اص بونت يلق راق يبل نقل الار تالا قدرع اطرقبلا شخو ثوزرلاد رعبلا» ةيلدعلا يركذو ترك كرتسئ ]نسون ادعم عيل

 ٠ ةفيعابإ رق اح ىوتفلا حاكهبامز» ةميبكوواقتلا ةمككو -

5 



 رولات فيجا اب لبا نحل

 كلالر١ق نوةكتيورساتلا <«ةنقشامرثهاغلا _ءالاااقو
 ظ

 قيس( ايرث د! بهاتفلا ةينقف اكو ةظلغ ةساخ

 نقؤتاةو صف دعرسانيلقف قويشلاؤ ههيفلابق هسيف
 اهشرحاعوهت ةراخ هاجم توؤتال ةساخيلو 0

 سم نيهظلاو كيلا ايلانث ملكا ويحك رز

 هفوجزءدعمبام ةزخاو يوانفل انكمي سجل
 كلذ تاسع ل عرقلاردق هلل سلا هد اصاب تقل

 اصانادهزرورقلل هشف ىدحإإ كنك ميريل

 ةولاصلا هتانح تجا وآمل /دقر - رشا ويظلا رم دج كجم رح

 فزقالخنيغا جا دهلافو قسوتيمباو ةفشحملا دنع يف

 تفواا ةضيبلاىتميدتغلا سالو ن1 ةطلصتلا نالت

 ةساخهبشف قل ءاجر فيا يرئاو لاذ ف ةجاجرلا

 أ
 ١
 ا
 ١

ا افيد وز زك
أ ليحل دي

 

 ١ تتفحسعرا دقو نامه هنت هللا لؤركو
 ] حس دشن م مقل جيل اهتمي

 0 هثر» تساهل زباصا



 ا تناك او :شل ا ناصتعنم صبلا مرق عضوس تس لا
 ارا للا ناك, وس فخ زيهظلا يو اتفلا ياتي انهصالاو راد لا وراد نارام ةياقلازا وجوز وج نما ] جيذ عضوم + كئلالا تاخعدم ةيحانزيوط ايواعأسال َ هجحدسو نوال دقككي مون اعلاهيقنودقلا شن 6 | + نري دعزاج ةدضلاو ةرتيلا كلن داع“ ذاوذنأشاإل ا روح ئاؤعو اصل زوم عيالي ديد هبل عضم ب ا نر ناو مفضل زاوج علب 0 معا وزير شسلا لتضع ْ يطال مرق نكو جردلاررو نمزنلا ماج ةجحو مر نك
 يووزالؤرصلا كوي ف طرحا ك2 ذ شيكا رغدو ابك
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 6 لكل اذ تيبدلاب نايا ة ضد لن عدهاع

 ا ناي هامه ع 3
 هنف اك ةءاصفي اهب ايرئاف هن هنعالا حتا فلاو روش 1

 ْ 20 أك ةيباشكاك هد او )قزتتحجشلا ءار ءارشب هش
 8 : ين لزرع دج دعي لك ف ةمبتلا ةداعاقلاموحاوعو ابار

 كاتم جناوسو 23من ,اننلا نيك مدع 6 اميكؤاذك
 .اتياضدنم يلوا هت للا ]او 1 ,رمكتو روسو
 اًدزنم ن نكناو ناضمدسهش قولو جيارغلي نيديعلاو .عجاو
 . ادنع ضان اتاو.رتيتت ول ةهئافلا ةزق اك قفل بكاس 0 : الطيش كاد تنا؟شخاوروهش ناروكرمن
 . قالوا قلم مولا رفد انا ورذار كب ذانكهبلاوونسلا
 هةجدسع ةداصلاؤ تلد قلفلا ةاق هنم مافن فاق
 لا .باككتو
 داشلا ل رمهزإق مهب توصو ةافلاو جعله
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 نام ةساان دنع ةيلشلا4 نيرا 32 ايها انإ

00 
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 ع

 يف 1 ٠داماتلو حله ناكل ءاباجما < ةقيقحباولامسا

 0 «افشيح) هزار سإ ف ةيفحاتاف
 ظ سا انا قا ةٌرقل كتم بزآلاو

 0 نينيلف ند : ةزقلا فنى اهن هلئاراشدذا كاانعبطيلف

 احتياط هلرأن دهم يع نيرللما
 | دو

 * عاب تربل ملفا اقوذإ داع لوقانضو ريالهلا 2

اع نوال امال“ ١ ةيبرشلا جاتووش راو الصا
 ةيامرر

قلاب ياي كلاملاقَفَت ةفّيحيإ دنع يل
 نو.يرع

 ةنسلاوهف ةفاؤخ طجو اعرب 3 .اندنع : نلكو و ؤنلإو م امال

ايما ةرمقلاو ةئادحرقلا اهيفرهجي عنا ًةلاندعو
 

 ظ 1 يم ناهجو

 ٠ علببو دب ةيقلازم غيفاذافبة عاد تعهءارةفلا كنا

 ياتنلا قمة كانا« ماشا ع
 رايباتارنعسيدب عفرب لو ٠ ضنرسعر 5

1 

 ع
 ف هلمح



 1 1 ١ 1 ا 7 هين مجدل | ذيل ا 2

 معا

 ٠١ .كمانتيلاهطنحيا جيتا هاه هعباصانيب : ٠
 ةداعلااهكرتي كلذ دام فد ىىيسلا ةلاحإال سلا ةلوراخللا 1

 اهي كرقي ءيطنلاو حاتنفال ةلاحيحم دويل عوأللا«لوامذوإ .
 بيرو ناكاذا فش يفتلا كوبل و مضلإ اكمضيالي ا ةداعلا

 يلام ديبار[. عدلت ربعي عيولو هلام عضال .
 مانو وائكجبن جا مان وحد عر ةنحهظلايدأتفل يمدد هركي

 نوظط بيناوه دال نايصء فت اعاجاز اجرع ماب مارفع 
 اا زبب هيو خلا! يس اع ديإ ايبدب عضبو هسلتياورسأل
 نينا لم نينا رهط وكيداغ ضو بيب قرارك امك
 بطل انك رطبا إو جف هدهظيلع عضول فخ وسلا فانك

 طين راوصد تلاؤانكونخالزصاره و ةر زوووملا روقان ظ
 فين حلاددع يؤل د بلد ىتسلاو عولرلا جي ةلؤلاو تتأهل ااا
 وحنمفلا ناظلامومر ريفا شلاو سرب يالا ةوهتلاجدتند
 زوخب حزن ةرحاو ةنيض جزم منينا.مفلا عم ديتسلو ميك

 مد زق زيي ةلاو نو كطدوو دو فيجو رسم الص 1

 دم
32 

 سس بج سجس
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عزو ل 7 وياه ربه نعال 7
 دش 

 اذابولازا# ا كورلب شمل دو اكو ناوانك

 4 ! عباس رانوشملا وا اكرناس عب

 1 0 د عطا وؤراوطذم 5

 حت نفالفوب لت ربابباق عيل اجو رم

 ا يي هيا ناعوت
اف ءانثلا لغم اولاد عولتلات ا

 5 ب

 ١ عضلاذخؤتضوولانكؤرلتو فوات
 دلو ا

 لجأ
ال اقف يردفرمتسْأ ة وزعي زهةبديشتل نور

 >2 فسج ف

 ال ا
 ا

لاقن محم يي توها نما يو
 : ١ «اقمل

 طاطخاغالو حاتتف:ال يحارب نادم

 | | ياما :اهيألغو ىتملاوباتصا يود نك ظ

 انتا قاهتتىلإ سلوم
 | ليك ةلقوتسم 1

بال 1 فن تبا نا رنعو
 | 



 حال اه م 0 نفاف رهط"
 ةلواعو حافنج دحر اعلام امالادونباهئادعلاؤاذك

 . 2# يلاك ديلا 0
 ع أظن. 1 ديضاعت و ددسو ىزيازلو سعرا

 را 4 هذا تسي زعيكرادا/ افلا ةق
 هيي د. . ملا عيسملوف دعم زبادعلا هيلا اذكيو |يطلد عيجابطو 6

 0 7, مولد 1 !زةلبقادا الكر »اكن الغدا ب" بورا ٍ

 ال ٌيساك ابو ظفحي ناك يماو املك قياما ىوتساك
 0 نئريغمل ل يونكة ماو سبب عيكوفس دعم ل

 هبل عراد ان ايياقاوحس ا ضد سغب ل ده كلا كيلا ]
 ض نعود وضحاو عورة ملاد نيل دي للا ذك

 ظ يب سس
 1 كرتزعوؤ أل لا نسر رتل شاينا: ركاكد ظ
 2و ةفريخؤا رع رءانايزجبان ياخ لاقف نأمل ٍْ
 صاوركا ف اضف ل سلا نكران ذلك ش 1
 نئرقابازععالجوإ هالي ةذاطسد ؤ



 ظ
 7 / نقلا ا 49 ظ ؟

نابظاربقو قفل ةنسرتباهنلا 1 دنت لملاز انكم
 ' هتس

 ١١ جشؤموجفلا عاتةملك ناتويش افي ةئنان#
 مسي ١

. 

 امان زرارهلا ظ

 مدار ب اهدددصس فزع زود كومو
 ل فن توضأا/ كوتف عطقن و علي اور نس
 "فاي ديه شل هيصاان انكدوكتلو عيلرل نيبزمو قة:

 ] عمو .ىهيتسلل طحت ءوكولا رم يان ىوتساءاوت

 وود دغلوت تاج سيرف ضال عت عفيو الخ
 | .ةاعابدب عنواشش داعم كلمسعا ترتيب ثروزإ
 فناللعب امدحاراكمتقا نانيورلعءا شن اورينإر

- 

 لن

 3 دد انوفا اود.



 تامه ديو توهكلااوو ج ةفضمادنعت اج هيلا نود ظ
 راصمتالة وقنا لع راصتقالو قالتال نا ةلدعلا ةمركذو ٠ جم ةفنح قزح ,ناونب وجو ىزعزمالا فنالاعراصتقالتوكيال .

 ينركدو عيفاشللا الخ اياعلا قافنالاب اج زهبلاع
 ايل ًاصزاجرزع هفناو تهجاهن كنا يواتفل ةيشإ
 ةالزاغديتالرمرب ف بباطلالاف ذاع ناَضيالَدو
 حسو ضصعااغس انراتسا]اقأمالاب ةاضلا هل دوج كفيف
 ةضيزاجم كسلا ماس علال زر اغغخا ذا ياواط لرسم
 نع زاجءان خل جووا هيلع نهج صرنا مورد درا

 نيوصوريدضع طاب رهظب ىإ»سبض د بدة الف الو ام
 ريالا ءاورثعا بي يريزخ عب ناجي تكلا اق نزلا

<١ 9 

0 9 

 مالا يزن يس هروعب سيو لوقبو ةادقلا وح ريلجد عصا ةجو
 انكر ولا ئ ران قلكلأ دا زعي هانداكللذ و انداث ميفكلا]

 اهنب قزلتو اهد وجي يضف  زارلا رك ع وتلا جيبشأب ظ
 د عيكولا ةنثالثلا ميتلااع ديزيناب هدوء اعتخ
 مث لشلاراعميزباياما نكن اد هرتو لاب مخينلارعب ديلا

220 
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 لاو هفئاكمالشإ 0 ظ
2 

ضف هتسلاو صيبشلاو عوكل ا ١
 هددغ 

 ١ فنانات ا تم ويح ع. 0م

0000 4 ىلا ىربإكي واتغل
 | 

 0 هيلعو نوح ضلع هدب مس خضي عي 2 يس

 ظ نيمدقلا عضو ار يعاد بقفلا ]اهو ءانكياشم يوتذ

دهلاو ىداتغفلاَصاضْؤاينانك و يمنسلي
 ْ كتياهتلاو ةا

ك رضوت اا دان د24
 تودنيلحرلارحا عضو ل ا

 ظ ًاكذفلا ةسئو اصلا > نيمو اًضيااذك راصد كب يالا

 يسار خول دنع جاها صلا ع
 ظ ١ ةحالشلال

جب دعو 0 وياياعماا
 وعدم هفن

 ا

2 1 
5 
1 

 عملا ل 8
4 < 

 00 :١
 مم نيو
 | ”جسيبتكا |

0 7 , 000 
 ال اا

 ا د



 ا 7" : 3 6

-52 
 دي

 ما افلام .ناتتادب عضوزالغ .اهكةيلضلا
 7 حا هتفلايبو د فاشل رثزل هع

 عينا ا زنزاع ديب از ديلا سس
 "تسع اهن هوركمزافاناسإ قتال بشاب لاقورمر متن
 كلو لعزل اج قفيحوبالاقن - هاو :رزانيإزم

 نمي عيش لعن نازعب سلعلا إي يريَخألا فّصلازم زعب
 ْ 3 3 ىفاكلا وكم انككدحإل هزراوضز مايزال انها
 0 . كنبعابكلارانكو 5 ى «واتفلاتصاخ فو ةئاضلا باككذس

 مكب قدربلاو دهاسو نوضح تتر ايي ملا فف
  يواتفلاؤ اضرار دانك فرط بلص نازمزعست شبل
 000 امك نه نا 3 اكناؤ لو ىوبلاي وادفلاو زّووهطلا
 || نيولنطتلا كو :لاتلإ راحوا ش شالا: سو كش وزار يسمو ذك
 ْ رم اورو تبل صلارجيو ديبجور فل قتساناةسفطلا
 ينقل كد و يصت امل, شازذو اجناييم هيسول ممزوجل وتس
 مال ا عئرو يارا يال رسق يو ,نيزعالق

 يوتا نادختزيناشلا ائب يسلمو عفريت طويلا دوقب
ٍ 0 ١ 

 0 أ



 هع سس م مس

 ةن 2 0 رح ممسسسسسسمتسا ا ل بسس 00 2 هس تسع ووك . 2-2
 1 ؟ 2 02 3 7 9 7 0_1 حجج بحي حل مام م - بس , - ةوودحجج

 يلا 7 : 1 0 0 7 3 7 57-5 - 2 4 قر 2 3 تيس يسمو
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 ١١ اكيج دهر زيا سس لجاعفل ة هس جيدا كلج
 - عاتي وال نيس عفر طقم ا ا

 2 ىقىلنناجاهءاعف ضال اعرتيبجلب انانا انكاشم ب ظ

 ! لىرقب هسار عيفعاذا ج ةدإر :نبن سلا قو نيتدهتيسلازع

 ظ .تراسز قو ىدلازمنيرق وعوزاج لاو ىو كلم
 دنع عقرام ىابتم هتهبج عوف بملأم نايت لازيئذكتال

 ليرتلا ديهحلاعزاج كلذ اعف ناف يرخامهيسيا سل عفرتناظاتلا ظ

 '  نافبام يداي يلررتاهروقلا ف ةبحلو نع ن وكيدو
 [-ي ينل. يفودرخال ل وغلا منال نال حج اعجب هعفرلا ساريلع

 لان اكانإ انا يسار ده لمي علا ذ ل

 0 كاب وايد 3

 ع ةفيجيلان معىو ا والا

 ظ 0 حل :ريكشلا روس 5 نيتيهسلا»ب

 دهسا عيل فيلا دام يكد عيد
 ا يدامهك«يعرغ امج مبسم و أل ةعلرلا ماك اناعكر و ل ةريس

 ١ نا دواس اروهسلاو عيكلاو ةأ لاو لا نم
 ا لاقو

| ١ 
1 



 ا ىف بتل اق ءاعاما لع هنئاامههر فاشل هفضل افذ
 ا وسلا | اع ضفب سبل ان سؤ اه دع شو ةلَضلالاعفا
 مافى نانا تلون فورت افام خود كداب دادس
 يرتسبو زيناشلا نيام همز, عرش ةظحيب والاوعت
 ضر !ياعريريب دقعي او دعي الو ريب رددصإع اياد
 22 ١ ضرالوءائحم ميقيؤ دعيت كحد كشف كل مذ
 م نى برر هايقلا تيت واع يدب كرة عم يمزفرودصايم يقبع
 ا 1 تفلاددع ىا4ؤ) حييل اءاطخجال كعب ريب اشنلا ةرئيسل زم

 لكتب زهاتل ردو )عب كنا رابريدي ويسأل فب
 مقل لئا وسل وقب /ىا جف تسيالث اا يدا هفاماشم
 فاعل ردعو ى دل بلَتلا يف لايدي عقربالو ويسار كدكنو

 مما خفماذاف عت نورا عفر دسم عوكل دسعريدب عفرب

 ريدي عفو و ة| قل اونا هن اصا هجو و أصن نهال د 0
 (0- الااقفتا يول ار نول اك هباصاطسدرب دكا

 02000 هير وت رباك واج زمام دال ةدعقلاي
 )1 ١ يفانخك دهم نونسلا هو اههنف كذوتب يتلا راقد

 : ظ ١
١ ||| ' 

 ا

1 5 ' 



 5 وهيويبش ءينلا 0 مدلج ت1 ل 3

 جيطعض!الع هيلا جفين كل هتلاروفتد قلما :

 ةدعقلافن اههنف كلر وتتف ةاملاَصأو نيالا تبناعو الجم
 ةماهرن عوف ةريخعلاةدعقلاو َادهط ا اذل ربجاو كوالا

 ١ ضو ةرخالا معتقلا تروا دفلا تح اخ ةيلاقو لْبل

 صرف فم تتس جكالاملافو لفتلاو ضؤلاك
 ١ تاكتاو فز ضال ةدعقلا<هشّتااادقم ةدعقلا
 - ةقئلاهتاربلب :لهلاف نلبس يلا هاا
 2 طوياؤ ان[لإةللاطوشم تعشاٌماو يالتعتا 7

 00 دهذتلاف نسلجةارما تناكت ادعو الا سالاَء

 ظ مم نيا بايام اهيلج/تجخاو يابا

 نسلذو اناقتك صزطببسد .ىييسسلاو دوعفلانع 1

 ةرهقلان م ماقول مامال تري للا عما كمتحم حفز

 سب ايازئافدهعتل قدمها غذا ندا

 ظ يقلؤرتعب اسرجال د يفتلفمب ل ةياع ههه شن ماا بق

 7 كاتاغلادهتتلاةةرلواف كه هزم بان هشتلا ضميت: |
 ا زككاطحلو ريك ماما/هابق ابق ق ايبا ءزْلاذعبلا

 يلوا ةعقلا لت اناش نا[ ركرتذ كرب ٠

 | ودوم



 , قو فضح ردع يلام زاب ثالشلاوا عيبال تادذز»
 هيا * بج ىوالاوةدعقلا ةيديهشنلاراكك كت دتا اج وبع نو ب

 5-5 ك,(رط)) حشو 14د بجو الرخألا هدعفلاو د عهسلاو ير
 دهب ا أقو ةيناثلاو يلدا ةعقلاويلصفب 1
 4ك غني لانا هند بهباتا ةرعقلاف خلقلا كفو فن
 ىهسلاب كالفن 5 رشرهشتلا» غفاذاامادهشتلز#

 .مختلاو هيد هت مشو عالب ةولضلاو عيربلا رك أك
 اببطلاو ه :داّسلاو ها تايد !لوقب نا صان اتك
 ظ مللت ان بو هللا ةهجد متل هِناكِيلعملتلا
 دهشاو هتلا/ادل اد شد! نيالا هلل داع اعد أياغ
 ًابتفلاة غض 3 اننا ل ان[ 21: برع مربع انفال
 تاورابلات [ة نارهشتلا اشلارنعد نابهاو
 هنئارتوو ىبلا اهئاع اك لعمملّلا تابيطلا ةيلصلا
 ره نيلحاَشلا هللادأبع اهو أديلع ممل اتاكد
 يضاف راوو,و هيب كغ ادهشاو هللا ءنتدلا هلال
 تح لَصلاو 1 فقلامرأ دابعلا يأت تاَيشلتايقلا

 47 كنا ماكتب هعايبمالتشللا ا :ريناربلا

2 



 ظ ىثانلجلعلا ليل وريح هنن اه صيبا هللا هَ و
 ةنالثباهتلداقم ؛ هيلع هللا ةرواشلا ةن ةثالثب هتبرلع

 ةأاد اضل ةلباقب ةهقلع تاي لل 00 :لياقمك

 تففنزيادعلاو هديبازلاو أهلا عةلدلاو تابيطلا ةلباقم هك 1

 لذا دك قط كمان م ىلدألا ةيعقلا فربطتلا ظ
 ةفالؤرهعتل لق ناد انا ياكم هرناهتلاف

 دارن اع ريارضإو لذا ادكهذا كال وقلعو هصرخبو ا ساو شرف
 اج يلوال ةرعفلا يطااذاقح لشن ىقالادهتااع
 ظ ' ديس ا ا ا 1 25 اًمماع ناكنارهختتلا
 ا كايت |مهظعي اقد حهتسلاد تضتمزلب دعبزأق ديف جي

 2 مهزليأتل ءاراتخملاو دم لااعو 50 اص ملل | (ةاذا

 8فاشلاو كلام لاكفت ضياع اصول أةناويتل
 لوقل' فاشل ورغلا/ ةوصلا ل قال دهختلا لع دان
 يلوال عقلا ماكتسلا يلع هقاراع ”لشلا زن مج.
 ١ ةرعقلاو ةعب ل صوم ع 1

 0 هب ةلاضلا»سفت تحض يتفانشلا اهو دخل
 فيتم دهقل لعىض ديك مق ياكلاإ عقول

 او ١



 هلال !اسيشرا لوقا مهتنااذاهشتلا هر ]تلي ريش ّىَح لعبسال ءاهر ؤ و ىهشلا يلع نار يوسع
 -  ناتتلاز يليداتفلؤ لو ريشا ارا تفل هللا
 ١ لج بكيس ةقيمللاىواسغلا ايل دو ىوتفلا هلعو دينيا ىدانفل ظ يورو > 2 ور كلذ اًسرارلو هللامهجر .ةي د ,هدحيإ ل وق عيوجشم

 ددعو: [تبببريثييو ما 4بال عموطسولا دكايهليقلاو
 ايس ناجل, القير نديم ياورو متم كل ذ عفان
 فخري انعللك رد ذآ زال عهربربشب نكلو يباصازر»
 ١ تان دارا م عايش لاقاذا ان ىراطلاب تابت افاذا
 كوي. لاقاذا د سه الدلل تاير لاق لاكرتانعلاو ليزك
 ١ تم ننو. دسفت روصو هدبع لاقاذا فخفت نيحلاّلاهللا داع
 00 ةطاو الكطقف ةقافلازياوالدعب امه قياك]هف ةوتسل | ١ متبازلا) د3اهجعنامدتسواكل عيش لسعر
 عبجاو نايزهأ ذ_:ىافلا ةؤ نأ ج ةفضع و ارعو هسيغب
 أتيح( ه ناكناو اًكيبم ناكاكماحاهلتاذا تح نس هاك
 تيقشرلاو مببتلاو ةخافلا ةأرق بَ يحن اونعو و تلاد



 ع سه م سي مصتسسس ل بشسللل هساسسسدستوود 2-2

 ىلطكي تين اخلا علوم هني كلا ةخ ييسلائم إس عفراذاف 22
 دعب لوقي رش والي دهشت (مككهشيتوي و الفرشحاك 0 ٠

 2 ٍبهلعترإاى دلي اعاض مهلا رهشتا >0
 ظ دو لسا يمتع ايلعورتي محجاوربتلا

 00 فور رج يكل نيلاعلاف مهراراعو ٠ ماب راع
 ماكسألا خيشجد لاو ٌصقتلاب :قعل اي ضع أت مج دلوت ظ

  ةوزداك01ب/ةرردختلا ت يال نا قو كلذ كرتلف
 05 عن هئلاربج نعم تس انارحا تالوزنا| عتارم | عبصام

 6 ٍنللوزامهاتاوعيي | وعرد ناكني ارت أنعلا ناد | نكح

 ظ الا تيا بالا طاخلا بشل تاع د اعين نإ اخت

 | ؟هقلاؤ ىلذا انل سانام هلك اهب عري ةلوربووملا ىلإ ةرش

 - قفغارهللا لهي نا)ش تاعلا ظافلإ شام د امري تيعلاو
 . هلوقاشمراهتلا هيلع هنا ل در نعل جدال يلاواو

 كفغاف تاتو لاؤغاشاداربخ ةننياط قامهللا

 | ١ تكلساًرامهلتارإ و قومجااروفغلا تن اكتا ك مدعم ةؤغم
 ١" تيدا دلككقلانس كابذوعاورلاءارلامورنم تلاع كرين
 ايان قفمشا/رو دوا أامدتفتم مرلع ملا مورنم

 0 هاوس | 6



١ 03 

 0 2ةارعب اما 6
 تكيس تالا تا هوس دستإ
 * (نكلاب ءايالعلا ضع ايرعقيوربإي ةعقلاف كأن

 لحد كيلع محل تلا لونان هين رع وأب تؤ عج رش
 كك كيو هلا ا! لوقيا/و ىل شم ناي نع ملت
 . هيلعوزلدا عدت وضم دوعس نب نع يدر تح طيف

 «لسزعو نمل «ة خايب كتونح ةنيم نكي مسي كم داكمدلتلا

 ا رم ع

 نسوا الرمش لذانك4 زج مكسب هبا الفان
 نم جرجولام تعي سي نعىهسو هنيبب نعرلس

 قَورو اهب قكا0/ةلبقلا دب دتسااذاهتا < هقلادديشلا

 هاي نعالقوإس ااه هنن مهجس ةفييحيب نعتسإلا
 ءاقلت اس اوى نهيج او ينينعإأ ب نأ

 ا ىن حاضيإالو كلذ ذل ب كلفييوس لوكات دا ا
 | ا دهر يهوي ئاعرنع تس تاتيإستلا . ظ
| 

000 
 ظ ظ

 اللا ل هج
 + م

7 
58 3 

 نإ < هت ط1



 هناشلا لوقا ينو جيتا هز وقوصو فجوءاقلت ذحاو

 الور جال دج خس ةدحلو ةماسنب ل بوعيضعب لة واَضي
  لاقو الاعلا متاعدنع ةولصنع جاكاه زل حارأسا ا
 ماتا طنا ناصا فت تاتإ فارجو ملام جاجا (مهضعب

 ناتحاورفف هتلامهجمعفاشلاو كل كات وان دع فب سبل ْ

 مهضعلا5و تسب مهتلا ةظفلباصامهضجتلاقانكباشم
 ميلستلاب ىو حجوا هن | جارعلا حاصر تخيلو جاو

 اتلإو انك مظغمب و اتلاو للا نم بني نع نس يلوا
 يوب !تاهزيئات اهل ا/نامزلا انو رباط لاو انسب
 لرشالثمو أنياسريف ءاشلاىوبناكو ظفط لو لاجل
 دغش د هريدي ارا كتان يشل هن كوول
 كرتقبل ذب/دعريغشلا عمال ب انكريخال ةظغمم ىو
 هاون سالو: الاس كف ماسالا ناك اف مام اليل

 الماك ةامأل مجاب دان عر ةفيضي نعزتبا عل وعد لع
 1 معزلرلو ىونارغسلا عمال حشؤلاو نيخاتلا م
 ' ةوزمهضيب ]ا قاوفلتخ/ريطل/ م ىوني زنا ط وسلا عش 4

 ا

. 

1 72 

. 0 1 

 مها 31
 ١ 5 5 ْ] 54

 د 7 4 3 11 ا را تاخرت ويا 0 نا ل 3 1



 1 وزيوت مراضبلا وريغا/يلداما ةيلسشا
 نق ,4 رو صح اة دع ةلب: ةللاو ىودي نادل انباورميلعو تا
 2 ةفيجوا دعو اصلع ضب ةولشلا نس عورتل ديص
 2 رلى نبا واق رق لزانلآ ق ةدضلاو 2. هشعاسلاضغب ضيفي ركبت مؤ بل جب عئاشلادنعو
 مايعتاو لاك رس ىهتندمأي رايه لع هئاطكلأت نالوا ءييمحلام معدة رض تدط وا لاف توتا
 4 قيازريب وال زا ارا ود د يح عضرم يل
 هلو ل١ يف وو جاد وعقلاة و هفنا ةبضرإ
 كد د ورد «.رزايتلاو ءاهقغلا# فك اسيا كد

 مال 1 يل «وأتفنمةلقن
 نيقاتلاوم انمدامرقو يقين داري تعفن اذا
 فاق تو اصلا يطمن الر يلعةولصال
 عتيل عطتب ملناق عاطتمام مظك كلذ م َىَننبِلَغ
 !خد ملاعن هلا هجول 6 ةواَسلا تتفاقجيف اع اعده

 ظ صضئافلاو يناهييال لا ناتشاام واع متايرهبلقؤس
 ) ةياشلالم .طنال ةعشفمكاو آملا ةيِسفإيااذك



 اهقيرشاض/ةبفلاو ضبا انكث دلشلا زو ايدو شد

 اهو ابان د نشد او شلل باحريع نه بَيطلد يعل ام
 ةهديل اناةواشل!بوضي ل ضعى شلا غلب ماع

 ٠ الهايّبااناعوراتةلاوتجو يروج / لو يقلوز اح
 دوش رش يذلا لوصا+ ةيبللال وصالو يواشإا
 م جر يلع لوعلل (ءامود هنا هجرول جاتحمليقغلا بعل

 (ماقااصساظناكابوأرساظ ةدلاشلل َت !اواودلخاذ
 ديناناانولت ام هناك! عت اهلع ةلفاحما

 بقرلا ماودب اهشادا اهنضاب ورشعلا د عرطلا ةلوسب
 ةلئنيوهف ىاعت هنئايل هجتلاو بقل وحى رتجلا عجو
 . ريخجةيوصةّلَصلا تبوصود صقملايصو ىللاو فويل

 ةيدوعلا دعب لاغتش الا نغ كازرموص برج ناب: ل 7

 ع نيل اصلا تفتلاام ىلإ نم لصلا لع ل للم و

 | تالصو هاوس يشكك جيف هبلعب لاعت هناا
 . لولا زطابل ةلصوأن ان ىتلا ن انالوراكذالابرحاظنا
 | ةاثلب هفرغتساو نجلا ل ةيلككاب هنن هئلاوددا يك ع



 د و 3و ظ 0
 ظ ةواصلا ناكر از نرلكيفف نام رو ناكم لكك تاجا دما
 0-2 الو طيشلا ينهزم دارلاوهث ةيلَصلا ةفيقح كروس
 ] اقتساءلصل اير طزهو بابلا ل4 ءارنع نععاظلا ناكر
 . مهلا نه لن يوساضبولالا) اثار كفو ةلجبقلا] ٠
 انجيلا عقر و تاجا لاو جِقل ا بلطل ربا زضحألا
 ٌررخلالو ايلدلا نعرتشادي عورإ ة شا مل تنذا ةريك
 كليب دولا مسر ل اشي ربيلا اعمل هدي عضد سم
 ىزاوبر شلال يدم توها مرتك علها ظفجو كله
 | عر لد ومتبلاو عولتلاو مايعلا يد نيلاقنل ىاهسرنرخج
 3-5 اديب تاررقإ هلا لافاكت الا صباسخنم مايفلا

 نأ نال مايقلا رو هب فياردل هرم زيتد]ك ةءإصمإاو
 تدل وري 2 خدم صا خلاب جرب حاول ةرأ ثمار تلا
 ىذالو جور اسلأان الب 0 اكل ةماشرا ياويل عيار ف د

 يطول رس ز وقر مال ة) ثا هلى ديلا فد
 22 هلوقؤيتيوي,تازونلاويبال حافلا رمش هللا
 2 عيئاو همعئاو يثالص ةرهبنلا نيمىللا فا دقلاعت

 0 ريافدعذادومتلاب عوشألل) ابوي دوعلا ف جوعلا ةلملا ظ
 هه

 5 ٠ 1! . كو 5 ١ و
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 يل رس امم هصيرالرتلا |

 اتلاتابد بطلا جيلا لوصولاورتب ناار نم :ملخل 3

 ذاب 0 «مدعبتلملا تاتا يما وددب ظ

 ٍ 3 ١ وجسر 0 ا

 تانللال لاميْثلا رعو ناني نمل نعادعد_ اه

 يسم ة[رتلاو تازملاو تاجادلاءاقم وو ةاهتشلاو
 هللا راقامكت اع ينو سامالرغؤ ظ

 ظ  قئاطت ةقباذم دنا داتا يلة ءابأ

 باكلالوبا بارسال 0 7 تايبلاو مدلل كبس مدخل

 ليسا فدي: بانإل ةنا ايعتلويقلا غو ظ

 راضي فر بعلا لعرقلة لضلا ناوزعب مل اجو ةروتنل
 انين هيلدو المت اقواناهلصرن اا هنس
 ١ تفخانلا ةييشو .نرطلاىواتفلاة ضباء انك

 لعبملو شما هنمو تضيف هش نا ءولالل- 2004
 "ضيا ان ؟دجمل ضونلا ىدني درلو ةتسلا) رمرتيوولا . 5 ٠



 ول : 5 4

 ةهعزونا# يعمد لميوروؤلا اك ارا ةلذكه وركمزيخ جوولحأ دال

 ' ١ ظيلونينساصرل فخ ك1 تفلذانكد اجه جيل | 000 هواذلنتس اهنا نرعيمر نينسلا زر نايعلالغ | ١ ةطيوفادل ماج ملدوغرللا اصيونب هلا يداتفلاب
 استدل صرة واصلكو تنس ضعلاو ضرف ضعبلا نافع 0 مدنها راج ة ضي ]ملا ظنا ضيقا نمدنتلا
 كوالا كيرا هرل :انكمأملل ةولص رن نازاج امل فخ
 عب /(دكلو نخسلا نم ضي]فلا فعي ناكذا َكضيئيهفلا

 لانكا قالو لا, خا أ سملا رك اف هوجو نم
 ١ 2+. عقيلراعت ةيسركلع متل لصون ىواشفلا ف

0 

 طقييلاو تماقاجحطاكتزلرام يعل زيافك فو
 َتللاَو مدضلاو َنلَصْلا و «وضولاو نامي اكضعبلازماق أ
 ناكآزإ داهلفو ساعتلاوضيطاو كن« اسنفالو
 00 كلقساف 26وزفاكنيعلا غلا دحاجو ماعرفت
 / 2 نيللربتعاجم هيام قلك فو نيغوداشرالف نلذ



 1 ككل نعى هثلاو فوعلارم الو تيل تيلااع ةواصلاو ا

 0 رلا هوم الجو ورع هيجل ةءابعضْؤل

 ظ 0 لادن لديشاوبم

 ل دةبثان وا ع لعاب لس اولا“ و

 ا هصشُي 3 ةعبشلا جاترلة ودها ار اًيصأس ظ

 0 ياش الامد ها واكف وعم ا ملدا نسا ظ

 ا ممل يل هللااص يتلااع

 يتراوح
 1 ٠ ا

 اب در ىهلاو ىد»زبلا حش بيغ ىل انكم ان ضتسا
 هلزكب بجيوزنو هرب واصلا جاما نصاحبجاوااب

 اهنايتايضوو ةضولا !ليبسإع هتالوس,دلعفام
 : 0 5 ل 0000 4



1 
ضلاحاصاواكب الا

 :ل
٠ 

بيتزتلاناع ىهيلعالا ةزؤلا عنو
 ٠ ةي انس اعف 

 ادككاع البنت ايان ةرلمنجتام
 و 0 5-5 كرادزب ىش ينولبتلا

 0 ب للا

 هميلا) ىو تسناشلا رجلا ١و حرب تاك عك
 ىو دبل الجرذ ةمواس مسا ةينأثلا

 9 ا ظ ظ

 اللب دعتد هبينوللا كلدأب كا رج هن كلصلا: 0ضوؤف

 ديكو وال ةعفت . أو وحجر يمياهن ٠ ءانضل ردن

 ايم اسم يجدوا ارعقلال .
1 

 أ

 مال 7

 ل
3 

 1 0 نايم ض## 0 2
 ْ ىلإ كظناهبدا داو عو وول ا رتكةّماع رك ز5ىنهلارصنو

 ظ :ياقلالواؤدل ةباعرو 1 9 عد ١

11 
 لة 7 5 7 1



 جاخاو بو أثتلارنع هيف مفكر ع وتشلؤا ناذادك
  عاطتمااملاعتلا عفدوريبكتلاددع هيوم هتفك
 |. عورشو ةولضلاءاعىتحإبق نيح ةدلاّصلا ول هايقلاد
 2 2 ئاشلا ماه هتف اءسع ةولشصلاي مامال
  تالجاولا كتءاوزدكلاو يوىاتغلاةصةلخؤ نك
 |  ىفو اًئييم نوكيورتولص تيزاجامع بدالاياخنتلاد
 | انس بخ !هس بجاولا كرت رام كلذكةدابإلا
 1 اول نايف نينتلا كيتون اًقنااي لذامكدهتا |

 - وّلُط هيقغلا هك مرل دانل  هنلا ترهب جال
 ١ داشلاتابلاو عضاملا ذيع سم كناتيبد
 - كاايصدغو ريدطاو يرورقلا ةمل دو عهشلا دوب

 ١ مقروق ام رتل خاف اك رشاةيتمناكرم
 عاخيار سين تتم نضقن اذاكع ام ناكيندهتلا

 ناكواقوسمعتفايَس ناكر يلقب ديغخ 2
 ' دهتلاو عولاهنرقنايرومو »ب دجوف اي | 020320
 يلقلاءامال ترسو اد صبت ةلص لع تارل متو" | 2

5 
 ميم حس دس ست ست 7 :الارو



 نع تطقسف ةريبلل اعلام ن اكوا ةسج علا تقو
 فسر ى با ردعو عن ةفنحيإ دنع ةولضلا لطب كرب
 هقبسن ا[ ١س لا ءذعي ةولّصلاسن ادهردهت و
 بيجالائم مهتلاَن ل ابو اضون رهششلا دهب ترسل

 دارهشتلا دعب ثرسلل دعت نرادعملا بدل دانك عئرشلا
 جب انياردعتل ةءاصتق ناشلاؤاني 9م لم دامت
 يي تيالات او ناكرالن م ّىِش هلع قب ملى عطافلا

 رباه مارك د بجو دق ون ةفنيج | دنع هلعش
 ٠ نعاوحكاذام هلق نع هننائىترراصتا/بونإي|نع
 و اذا ميكا لوسر نع تعم اف ميل ال وسر

 نيعيراوقؤل رزولازم هبلعاذامزصلا يدي نيبراملا
 نيجيراو) مياه نيعررا يردلاللاق ىراصن ال أيوب اانا ن اكو

 :!اوريف نيعيرالاررق اصلا دوام ب نيعيروالهش
 هنلا ب ئرع يور دن ةذس هنعهنئاوضةيرعإلا
 هبُهتلا ف سكينا ناكت زن ىلا نم يلع اذا مران لعدللات
 ماقام س الا خيش اوس فانكملا يخل

 ا



 3 انما ا اموم ينل سنا
 ىيدلا عضوباه فلتخ! هت اصملا قح ناكل نمررقلا : له نال

 مهشورتهبمهنمو أر ذإ تل و دق نم مهس هيفدوشأب
 ا ةلجوا ديه صرادقس م هنو د يبس عضدمب مهضو كاكيرا

 مايرد ىلا عش أذل ةداص(تت حلالا هجين اكنا هضالو

 . عت ىشاترقلا مامالو ذانلول يحله مانا اعورصب عقبال

! احامحيغاتاو نسال فسأل كنج, ءردع
 سبام

 دضاقو محلسنا/ غي شون هتلاافعىجاسلا مي

 يلا عضوملا ناب ريذهلا نسا ضراتسا انتو ىادمإ نى

 ”> نوح ماسالا ْةِشىلَ م دوححسلا عضوم هيقرؤملا + هك

 ظ 9 لكلا /اهقلاف راصب ايلا كاكاو ابكر ينام

 ٠ "ولا مموج عيوم نم ةيعارلآان | ةيفلا ةينس ظ

 1 كي ناد حل /ئيبي هلف رىييلاٌّةوإو ِمَتار ردامأ ظ |آ

 7 لصلازبب نكي ا101ملاطبإس يبو راصلا كدب 1

 | ان كليا كريغ داتناطس هاا تاكؤياهنالل نيد 1 ١

 ا نيسخ لماممهضجن] و ىعيواتنلا عصلضؤ ناك ا

 ظ اكل يلقال كيلا رياممق مهدعب لو كيا:

1 

 ا
1 
4 
 لا

0 

 نقل



 ىلفعل اا با نكي ملدا اعنا
 0 « نيغصلا عيسلاك لقد قلاكديبلل » عججل او ريعذ
 حم قوفصلا نيبو هب و ديلا زم ىشلار 6

 مابا ىوكملا ١هيلريدي نيم نا !هرللو ةيلاخ

 اك طرح بحاصن تلا ناعربوتفا انكر يديز ابن ادا
 داعقم تشخ هما دق برغل نع 1 ىكلسصلا ذنب

 0-0 هذال عمد حيت ئتعصاافاغ قع
 نم ايزعشالاب 5مل هيجاحرحا طقسا لعكد 1-

 :لسا/ بد طوسبلا ورك نشل لعج 1
 ظ كا ب مسح زرع اما

 عزك[ افزع لاش نكبر( عشرا زغا 1
 سيلرطنلاو طخ خيال اناطخ طبه عي ثوان بتخ

 طِخرتلاب م ىفاشلا اند حج هن عيمم اكسو يش 1
 لدخ طخالاودتو نيذادلا انكاذمر ضعب )اهريواطخا
 مامن ةتاكزولل هبش طخجؤاكل مل دانوع/ لوط

 نرد عباد داش ير ألا 0 اكموقلا ةرتس ظ

 "لءادب/نا ا صلإ هغيزبة راسلا نيبواييب نموا قزتم
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 / شانامتد تام يدها ماعلو لل لايع 3 0

 1 ةنايفافلتخا كمن نإ ةرابس ناكسلاجنإس ]مي 7

 1 بتقذادارااذ انآ َن لاةلمحا الاه رجس اناف ناجي ةشما ا 1

 نلعب تادوغأ دورئابامو ةراس رضنفيفزناللا لد سبب 0
 ظ نلنانلاصماوابعتل ىلا ةمابرم و يبباصزكت اننانناك ًِ

 - عطق لسماع كاكلؤاخياضلا كيمادفلاةصلخت
 - مولانا ضفلاؤناكن و اصلا ا
 اعلا قلا حكرفؤلا عطفب م درد سرق هريخرموا هنيم

 ةناد ا سم اهلدلولا

 ناجل زجر كنس هدضرق عضوم د ابافاحدوتوما

 «اعولةرإ 2 كة اكن أو رةررظلا ىوأتعلا رانك ا

 / يو هعبضوم نع لاز حرب كلا هي جند اذ هدوحضو 2 0

 ا يف امينا ىلذ الن اج الاوت حبسف ه دوبي عزم ا

 ؟دطهل ظلال ل حقب يمشلاةح ه نإ يرهطلا يواقعلا ١

 | دولا 0 نلذا ان وصرت 3 يطل ا

 ظ "يع 0 0 .

 علتإو



 :طولل مرو لع اميإم تاك نازل كسا زيدتبام علتباول
 الج ذازك وص د ستال عصمدف نامناورسفت

 يىامطلاعش نعالقن «ىاتفلا تصهلخ ةىكدانكك 3
 امن :ةككورغمب ملوسق ةبملشلا داكن افلا خدول فخ أ

 هس عورول فخرتولصر دقت دف وج ةلزمت ةدالخلد
 هلا نمورطم ةطقوإ ثا ةدرب رف ةرحقوف ءامتلاب
 اهيف ةدالق مقتل ى اصول قَحدم وسور ةولصدرسف
 نضاعش دعم و اصول فخر ول صز وج بيذو | بلك نس
 عجول رقفلا اخاربو ةولضلا تزاج متل ده نمرثلا
 هجر ضر ذخارو ن وقحال ب ةفيحي إن عو مداقلاد او
 اك هلت لص كلب مع سوا اكم أع واصف ماكتزم
 كسلا وز اجت 4 لذ ذك دا بيستلا ىاطنلل ن جدفاشسلا
 اصلا رتواصد بغت م بلا ةلاحؤ متو ماناذا
 لوقي ناوهو هواشلا ه١ ةواضلا ئ لوقي ناو نيالا
 ناكواو بصمو| عجو نت اكد عافت راوعد فيفاتلاوهذا

 ' / ا

 . سيف ىلا ا



 اكياس اخ يع قام اقلاول ةتيايلتم ناي,
 ١ ناعم ن من اككاوسدفتقتاماانإ حب فسابلا نم

 لذ انلا4فدسفت هاو اهراثلاوةتلي 5 5نمو) ذصم ظ

 | بيغنم عمتلا اس نارتواص ةييابو تعتد هطاو ميكا د
 ظ ناكئا درب !صحورةوص عن اورثولص دست الكر 0

 ظ هأعجد نم اكن اورتواصرسفت ل اتلاوا ةنيلل+

  يئاقالخ شاهد حدجمو ةفيحوإ نع دنت بعم
 | ةلطلادنن ا كبادغشلا عمادة يلوم عدس
 ' هقمل ةلسب اقوا ترايزنواصو ضيرل لاف ذاك
 ١" دطرطع كقيضنلا ينك ةانلرسفتا/ةقشلاوم
 | ؟نلةانلرواصدفتدتاكجيرتواص1اهدللاقن

 ا صحو رتوص عفتراف سطع اذارصموأسملا سيمور ارض يس

 | سب كوي بمريغب ينقل نقرتولصر فت لوح ْ
 لملو «رليمل ةولسلا# هديغل ملعاوا هقاحو عئنض ١

 ١ ص فل شلامفيا/ةأقلان ينقل يت نارصالد ْ

 ١ ا هكلزبسغت ناك الفيم نكيملذاو رخعالب بنون



 ظ ظ ظ ِْ
 أ سرع نأك نود فت القسج يإ نعد هلئامهجم دعو
 ا نماظحل اه, .ذتالهقلح قذإلا عامجا/هيل]ططم اكان

 ١ أتم اوتولص» فتدوشلانيقل هختتول قخ
 فوماضم نا شلل انا »سفت الذ توصلا صح
 ديلااَءأ ني ناكتاوا هدد ع عطقب هيب ضم نكيلو
 لاب ىرتقب | سرحاف ذايلعي ندرك عطقبا/
 ايها ييهنمرحإو كم عزف ضرالطع مدلا نم ةطف قف
 تيارا يالّرع هكر صحى دشقلل ةءلص تلطب جاصنم
 يلانعونوتسلارع انكوديلاي ةولضلا ب يبشلاهنزقلا
 عيا اونا ضالفلا لاس اب“. يمل امن ديكو كسي
 ندلطأو َءاهجاٍضيرملاو هركي]بق اك يفاكناؤ دل اذ
 انباع نعتاورتدجيوعجوبا هيقفلالاؤو ]فالس
 صحياو باب فل تلا روقل ةعلب وق و أيهبف هركيأما

 ةعقزوضريبو اريوثب اصلا ثبع ,رل ؟كرسمكد هج 2و |
 ١ ديلاعضوو عباضل تويصن حا عنموا ايرينا عياصال

 / يامل اعول م«لوقَل تافتلااد ةراشلاو ةماناع ظ
 ظ مك دقنهىرلب ذا هولك نافنلا و تفتلا امون نهي.

 / ظ ظ ااا



 ليول اتأو ةلبقلا ةهجيل ذوكبتا نم ههجو جزؤوح

نع ىولاي نر يعم ةيسلوأ ةنمب هينيع خكم
 هق

 ١ عش عينا صقعلاوواصلاعشرمقع كب اكءركبلن

 ٍمفلوكَجلَي ضم هاةقزجوا طيك> كيورتماهاع_

 قرب اصيؤناب يدل اككانلت اهلا ؤربذ

 كاران ااياغ ةرلشلاب سابا كة أعم ُفيسو وعم
 صو اكيلداهريغراولاض عبو ةوضولاو نعيم

 ججاسوا حمشنو اليدنقملاوةبون اكواذان رفووتتاال

 ظ ْ تاواصتربفطاسم ُط ءواع ىاصي 1 ا

 نوعملا عم اهلل يزل ةاخكريداسننل واع ىهيبيالو

20 فقشلا هسار نوف ناكمل اك
 

 حطف اناا انك هر اهي عولمقم ريغ قوص

 ١ ”ةكللؤب ءلىتحديلع طاخي طيف هيأ يدنا سبل
ن دويل ةيبشلا تناكمل تالي 2 ١

 0: ش و ل يا

 | ريف يون ىبلذل ةعباعما انآ عيمل شووم الب
 أل

2 
0 

 | حتللذؤًقص لاب يياتفلا محل خ ايلا: ءآيبواض
 يسوي روقلا تاهاذااَمأ هيلعإسس مادا بوثلا
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 وو ب يميح ع -
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 ع مت]مد دعمو لا تساهل 0
 ابا لَصلا رهصاىيرغمل ريس ب الكل قا اهبفو
 عئيزأعتو .؛اكلاو ريغلا عيال ايا زكووشلا عينج
 زلم تيداةواصإك ةيدكحل هو «و,كمربغ سو اغلا
 اوربت تريبل وصلا تاكاذا ذا كى اانه [كةبه

 ةالا ؛رلذو را معلا كيب تأت اال )
 1 .ةئلاينادرئاخو نشقنملا ةروصل ارياكح ةلسلا ا ظ
 سمع هيلاطن اباف نأكل جضايهيبو هول وما نروص ْ

 هيلعمن شذا كلذ) ساو ءابعيتقو يضلل رم
 ايزو وام عب نا ج ووهَسا ثحويسام
 تلا معلا ادمأ |و مهلتقيفةدايبصلا عب عدي نكن كلتغي
 هل هتلاضقف نمل نماوكيذ أجر عيضناو ىو ةفع هدمها

 تلا لايناد هار انزنأ سكي وعت سنو
 دوادخم اذ :كاعت هللا ةسم هظم كي نار ىلع شقنلا ارهب هك

 قلايز لاك هيا دهر بارا ىشف افلا ظ
 واد سار ىلت يمن :ىبخلادا ىقىح قل رسيإرد ْ

 0 ا عاب ,راشمأف :نيلمرل الا ْ
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 ش
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 ' دساسحاماانهؤيصال قهبشكاو لقرارير خشب
 : ا 2 ء#لا /

 ش
 ٍ الصاو 5

 اة ولصر فتدساو نلو اندلث هو بحجر تتش
 ظ همن امرا صرسفتإ/َةّم لك نمل ذا تاءدي عانس
  ٍذاكولو قلصدف اكرم ل قلا تقول قخدحإو كلح
 أتفياور آكل ريولصر#غت :لاص دوا ةهيفاتقلا تيب
  الصلاو يؤعاو ةقكلتقاما قش او تاعزوف
 | الوعد ؤناتضبوا في لتقلا صح اوس ةيلّشلا »فت
 رماذا نصير ىطاو عم نيس بده طوس ا زكرهظ
 انلأيهلت فلي انصولع ناك اوريدوب ناوسريرب نيب
 ١ ةاوموشل كلخف لانو زعيرشلا جاتيجشإا كب لد
 ظ 4 عاتساذ اد شمرضعن لاهو توحي نع نسل
 0غ اكل ول دانا ةواضلا»تفتبرشلا تارائم وىشلا

 ( اهضوو يلزم هماعملاعوراذبت ةيعرشلا جات عش
 ١" دسفتا::لالإءاهعضو هزيل نماهعفر ويدل اع
 ١ دسفتال ئنةو) ةزم اهونسف ةماعلا نم ضقتناىل ق

 ظ كواتعلا ةرلهود فنا قلى ل تسفلا ميقا ول فخ را :

 ىغلتتو//اإقلاو :لَصْلا دهم ظكلاا عملا مولا "7 2
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 ظ يبا وبل ملام ليلقوهف ةرحاو
 ضل ازيد يف ىلإ ماما رابتخا اناس رةرهطلا 1 يواتفلا ىاذكا ظ

 ظ ةلضلا نسال يفتت نأ ند هيساكتل هنأ ٠

 رميا هيف سلو اهفرناك | كنسي ناوزواص|طيزإكو هن
 علا دل ضوغي مهمعب للاَقو ةتاعلارا ناو سوؤطنتا
 يواتعلا ا ضياانك لف لد إل ىهف ةلَصلا ؟ ةرالتسا نأف
 كا صرام بيرق ار جاك :يئاَؤسُش ىرترهيللا

 ظ كذلك دو لعل ب رقاد . ررطول يضاصلا ير ال ضغي كح ظ
 ا بارض ث لذ بضولو ناترها ازأو» فنا/ليرخا د هول

 يلريهظ مامال ىفانلإ لاق ورتواص تدسف ةرحاد 7 0
 َ ”ةررم مرضا د ىربسورهظلا قرتربهطل يواتغلا فتم

 رالي ؤ نفت /رخ ا ةزام فرض نكس 5كموةرحار
 يمال شم موقوو فصال يشم ول حن ىبشمملا ]تسر :
 فو الح ممالك كركذان انكرت اصر بعلو و
 ظ . اصملاوجرفر فت ةرحاو ةعفدب نادرو ئشيول فخ
 ا ظ نفل تدر وةوايمو سقت لوضو) خللاو قصرارقم
 )  اياغوا لوبد ةياضلا فرغ ديف | هركبو ترسف ةاقلال



 عرشولةخيواتفلا هصالخو ريكي واتنلا و ىلا وت

 فماجودمذاف اهعطق ةولشل ازعل غشو انعم ةولشلا

 فاكزم ةحلَصلا اياصحوا حاتتفالققورب ناهي اوس وأى او

 ذاعيلاق اذكرأم تقولا وفي ةءاهظلا لغتسش انا نقال 57
 مايل خ ةزلضلا مكاني نيلريهظو طيغلبحاصنرلا 27

 كب انو ةروصربف نب مل نا مايكل ىف ليقو ةركت ةربقلاد

 ةولصلا سلا ءامال ةفعاو كواتعنا هلع ا

 ىلعف تهل سهلا ضم ذا اهوحا نيتي ىهتلاواهنعوهتم مامهلإ-
 - سيب ماهلَن ائَتلاو باشلا عضوم ىا تار دكايلا ىف وكب انه

 ١ خسف مائل نم عضاولا عيجف ةولّصلا هلت[ هجواعف نيطايتمل
 | اباد امام لور لفول هس ماو) عضاوملا كلذ

 ةيشلم اجواةدوفتال ةراضلا! لجو اضف مكبر مربحا

 نكي شاة ررهطلا يواتفلا ةرلوربسسأب لوضالل ناك نا س/رلا

 ثيندالاغوشلم طسو كريو ليرنم اب هسّزر اوح فلي نا

 ظ كهيلاهفار كسول ءاهقفلا غن ىف «نئذاذل ب اكتكؤهأب

 / هيقنلا بلوم هريغوريغصلا عم ادلة دو ءركي يقفل

  دسفيإ/اصم ا ةىعزم فاشلت آل طبقنا اعا ققنانب اهصاا



 دوقة حا مهيب لص ىلا رح اوغلت او :فنوزإلو ةولشلا
 ايدار اوؤيلقتو دامو عيرل اب زنك هلا ايه غوت فنحو
 وكوب اونربلا عيبج ود فاشكتآل اصا ىنلاوضعلا عير ير
 لت ذك تاور ددع فضتلاؤو فصتنال ع ةدايزلاب لكس قف
 رادع اذ اذك روع ىالذل ذحواعنطبلاو عشا ضجه

 ,هيلاوح ا ارم اذ. ل ءاذك ناكل سر اعام عشلابهانأو
 ازهر ليوعَتص نانياورربف ةروعوص)هف لسرتسم مو
 ادا ةرل و حروفإ كلل اف لخ ةيوهلارم تيل قتلا ءموع ةيئكاو سلا فنرنع حس خفا كلا اوال قروش بيلا ل ةرسلا تع

 | ماكو رسإو ودع ذففلا عم نزل اف اوفلتخل عشنا
 زقيخاا ةبكلات(ط سينكقل اتكيت دطاساصّلاف افحراخ
 تراه غم .زذفلاو ناتفوشكم ذاتيا و اصول ةحر ادوبعع
 رتل طبق دقو لاق ونزل نم لف ادزخلا زم هيك دن ناك نولص
 نوع اهلك ةنلل زل ندب يا لقال نكآو وضعا دانا 2
 اهنا يربو وع مدقل تاراع صيضتت انساه اهدجعأل ٌْ

 ةروء نات ءواتغلا صل دو نك ةاذك ما وصو نيوعب تيب
 كلذوسامو ةروعاحرهظو اينطبو ةمالعرم قوعوال رام
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 عاجا/يةولص تزاج لغز ماعرف ةيلشلا اس وع. ظ شكتأذا تلا صعب لم يرودقلا ف اذك روعي سيلف اهندينر» 0
 5 دولماواو ةاصحدسف اهءنس مث فاضكتال عم اثرها ناد

 ل ل ل يل البلا
 تلسف لوول ددعفراس م نما د)ردكيامر دعت ثكم هلك ين

 .- ةضلغلف :.ىيخ ة.تاميلع اروع وعلا سفتا/ىر2يردعو

 ٠١ اهيفريدقتلاد ا الو ءالعلال نم ةققتلوربتل وزب قل اك
 يطا ةدل تخالياع هظيلغلا ةوعلان! رهط 55و عل

 كعاقراصب اه ايوثدحملاذاهرعلا ةدايزلل حشو نايك

 انلاضفا لكاماوملخإ اًياق اصناف رت العملاو نكد نكءامزلب

 مهو مامال د وكي تارعلا نعبر تعاهتاول ص وزن الاقصي

 |. ٌعَئاق للا نلصول تادايزلا حشو ناخرغإت اضيارككد

 ض معاق كلصول و ةولّصلازاوج عدمب ًاهندد نم تب شكسي

 ْ فخ اكعاقاصت ةاتلاعيرنم |فاٌريِس ئيشب فشنكتت

 طعوضب عفب لابن اكبيد؛ ل ولك رحاوصيق ئصول
 وعلا تس ل عجزياورلا: زها وجال حولوا ةلاح هروع

 ' الناب كلاؤمخ نوكيا نأ نيباتب هكا وف اهرشب فن نع

 | 2 ةفيطيانعور نوخبداب ةيملانبكد وكب انا ابو نوح



 يي علا قأةرابكمأاذءامإ/(اّضِو ةلبقلا ل قعس دولا اع ففي ا اق :لَسلا رز: حباب اكم كملف :اهتلاتبطماف ا ذي 0 رتلاو لمصلا ناكاذا عت ن نع :>اضفإربف :هلشلاورب 4 6 3 اسيراابوذ إبر تلميذا كايببت لا امه جر وسو يف او
 1 ةر دقت ةهجياكناداجو ةينيرصلل اخ ناكرم >تاان . ني مكس[ هاجم قرن نكت ثللهدهب نيم ان ههبص بيغ ظ جين 50 كلاكييطل ناك ذاوهو ٠ هليقلاب بر دتسم اصير نكم هرجلذأف
 ا ندوب حدها ة وصلا بر لقنتلا نوب فون ىازع5 ِه برر تفل سلا ةزإ ليو وشمل | طازاش فيبر صلا ناطر بقنلا نداياىمّرل
 2 2 اماداهفشسرب تر هنانلا تاكا اره اره ىداتغلارت 1000 كيو
 ةز ادلة ةودلتلا دو زتولاذكوا صفاء ضالاخس > عيور خلال (سواضق بجوولاوردتلااذلك لوك لف ويلا ظ رد ب ياو نو 24 عوطتلا !نوجا/اهجاصراس تناكاذا
 دم ليلاةوربالااع ناخد سلا ناخاهقتف اووتجولاة ملل ٠ , ب ةفشجولا نعو ةياسملا ناس هج فاو بقل ناتلا تم
 ا ' 2 عاكس ضفش) د ىتسلا حض املا 20 | 2 يلعلت 0 و ا عاهتنيو لزةي اناكر»
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ةفقاقنا دك نادوتاس ئئناعرسإ عضيابإ أربع نم
 لسن 

 داسومامالتولص تيزاجةعاهشإتلا لع[سو لذ
0 

 0 اتغلا لذ انك نك لالا زاتلا !ءادتق زوم زنازل اع معم

 1 قارة ينقل م امال ةيزوظلا نضيع تهقلوو
 ١ « امتقألا عنبام قير طلا زم تبارلاويب د 11010
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 اييردمجوعقلا عزجول فخاّصعمب رصعتس نا 950(
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 نححا ما ىاقلا هب باحاام برقا ةفلالايلا بقا ةباذأ هده لاقف لفاوربخ جر ةنيح هنضق) فيها تاشلالاف كلذ مل لعوفاغلا ظ
 كعمل اتشاحت ممارس يلازعي لاق ماف ةلسلا هنصنع حي يديرألا
 يه جيورتلاو يلب لت نكد لفيت بعزمأل عجربو ىدرل كري وةح
 ىزسأتلا ملعيل اع ايسرحل ةولسلا لعوريغ مريغو ةواسل لعاب 0 0 يلا .نافانا عنا 6 ىف اشيلوعي ما وقتنا لبق ويصنو مت نأ دحلان هلأ - '  نافتالرسعب راخاي نادل ىيلزب وكماكل لضرا نعني يع

 اذارصلا ق2 لعن هن ليف نيد يبدا ظ هلريغ هي ليعب راجل هلعت امانمابلبأ نا لاق ما ايسو ىلع للاص ملل وسيم: نهيق با ةلطتم دخ راكي ايراعلا يسلط نيرجلاا» ار رخال وطال انس 0
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 / ةولمتلار انكتا رق لاقزنا |اعن مر يابا د ىراضازلا مير |نياؤشسنع يورو مايق نمل ضفا | نامدمضزمان[لع كي ظنلالاقلا . لا اصمم ةفيحىاذيلت كابل عيطمو ا لعوخ ا ظ لنا اير عنذؤقدابذلا قرعيو مف يزرع ظ



ان يسر كعو دادغب ةشيدمؤ نسون ف ااع
 0 ةئطقلاتديدق ةوس

ح ةينلف سيل ول نيم كات يطمح أي
 ايبا ةي

 ترام يلع ابأاي لاقتو ةدلَملا نأ لقب كاغتشال سيقف

 فش ازؤرالا ماقد ف لو ءاهسلا اضع شك
 بايكرمولا هلو

يجتم نسمه جرو ىلاعت هللا انلّىو ٍءس ةولصلا
 لل ة

م انلوآ 0206 ةءاصلا بانكف لاك
 ْ ةقوأب/وف تلغناف تا

نع يورو ةديدج راه تم اكؤ تدفتسا
 نب ده 

ف ةتزتي عر سلع رق و ةراصلاباتكت ارق لاقز ردا جر
 تلمنا

 يقتل لاو ةديزييةل يق 2م تاكو تدغتسا تدق دالاذتو
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 علا بوجو ب
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 ٠ اي
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  دويشلاكارعلا عم هولا مون ةدقلو ديعولا وب زم كليا
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 يسد اييتأووا ةولصلا ب وجو يمة تاندالو ةقعن درئام ٠
 ن الأكيقفلا ل وصال ماع و ةانلا لانكا وجربغاو رورظلاو ىف ش

 تزلاذ ةولصلا بوعو 4: ب نكس بلو تاقوالا]) فاضت ةلصلا

 تسلا بجوام 152 بلطر مالو رهاب |ق والا هذه قلع اعش
 ت ال يهّسلا كولول يلَصلاههف|ىلاعت هل وق ليلدب تقولا بس
 آداب يجو بمونعي[لعتلا نكذتأما عفاولانسؤ مقتل
 < تهراذس يب دزإلا عض لبلكوشلاو يف :كل اقيانكب اطنلل

 ادالزبب تقولاهفإف تك ]نأ قاسم ادع يشل ْ

 ٠ نس” © 0 ومضات ١ لقبا تامولو ب جول ىغن هل لأ : نيجالا بن بوجول او نيخأتلاو

 توخي لعيب حولا نإ لف لع ئش الو هللاهفل تناول
 اكدوا ل قاب لعبت :واصلا بوحو نا روف الارسعو
  قلعتو اذار ل ةولّصْل !؟ادإب عضتملا وزد تقولازم بنتا
 عوج ناعببتلا اصكا/راط دحر لاف تقاولا اكبب ىلا
 تعرقءاضف نوكي ت تفول ادع أ صناو ه هئزح افتناب غاب
 ردرجرفلا يوسلاو ودوام تقولاك دجاعجيلا ةرورشل
 4 تّقولال واب قل مز.ةولصلا بوحو جر وكي نبادنعانا
 3 لاراب ة[/لصت اناا اكنق واضلب قضت دعس مابوحو

١ 



 35-5 ام دهس

 قيلعت نوجييالو انآ ثلاشلاو افلا ىلا ةرّيلا هته لاو بسلا وه ناك

 لصنم بسلا نوايا لصال 2مل فسشا/جو ع لّودلا نيس, ةبسبل

 ةيببسبلاب خحان أكف وجيم ١ دالي اصتخلاو مودعما د ّنالو حبل

 ايتضام تقولارخا سى دوما ناكل ىضام ان ؤباب حلمت هنالو

 ايبوفنتن ادب تبا نبع كعلستي لاذاهالنأل

 هلع مواو اًدغق توسان ءاوملا صنت ملال اك

 دشع بمجولا ببسهن ملا مش هرك نكت قول يقبام ابوهم

 اياك ة اصلا ء/عسيامرادقم ياقلاتقولانم زج يروفاشا

 ضاكلا رازصالاذهاعو ىرفلل حْي ُمإَف لح بوجولا بساث دنعو

 نأف ةمىقلا عسيام تقولانم يغبدفو تقولاونحا خاسااذا

 ىببملا وأب ائويرلعو مهنزات الج ىف أ ثلا دنع ةولّضصلا مزلت

 . ليصل ممدنع بجألا طوقس ةولّقلا كو كضْيا ل ةزاههطو

 ٠ انناو هلجا/ب لعفيام يدل لحلا(ةرملالب باوند
 ١١ تف لقا #باوثلا صو ضرغلا طق يل ةولشت يوت

 0 حا اعيزنو قفالاهفضةعي ىذلا ضايبلاوسو كاشل فلا علطاذا

 ٠ .عاقلل كاداو ماعلا ةيوح مر أهيل كتل تنيردو كر شتن
 ١ ةعلط عورفلا ن1 _ه.ككاذك سهل علطت تح هتف وخلو

١ 



 0 ا
 ا اة هبقعي اعط و دبي ك !ىدلاضايبلا 4 صو باكل ىفلا مابتعال
 ْ 2 6 1 انخريألو ١شعلا تقو جخي ل قدا صلا ىلا بق مالشلا
 1 39 م, تانملا تقو لقاو طيح ذاكءاصل الكلي نا لوجيووفلا تقد

 د تر !6 تعبي لاق للا تقوركأؤ اوفلتخإو ىمشلا تالاف
 ها كو مقل انك ل لوزلا 'ىإ ىوس هلْ ىش كالفراصاذا ل
 04 ين ىوم يل ضماظلا ا ضاذا رألا سرج مو فسوبوإلاقو
 د ل .أتفلا ضعي وف_كدو مموظنلاو يرو دقلاانكلاقزلا

 م /

 0 نسل نر لا ميادطا جرشو

 0 ظ 0 0 !تقو عتيل مرآ يوس لس يشك[ راصالا
 الا 0 كاقلاتقو نيب ن وك انحإعو هيلثم ئِش إك[ظ رصي ىتح
 ١ 20000 اكنيتتدلصلا كابىمي ىزااوصو مه تقر صعلاو

 )1 افي 5 يقرودغلا تالكتمو ةعصتلافرؤكر «رطلاورغلا نيب تاللاورإ م كهف

 0| در قال
 ظ اعرب نبق زل انا ىسملا هم تف دقو معلا ورب لفل تاب كا | تأسعلا ةسكذو

 ا 0 3 وتم ةضغيؤؤغت نا ناوزلا زعم قيطانما مصب :
 ظ , لفل اداف طع هدم الفلا غلم |عاعملو ةيروتس شيالاأس

 صقناو را>زباكىعقوا ذاو لاورلا لبق كيرف طنط نم صقنب
  ةعاّلا لت اهل نوكىرما حلفلاو لاوازلا رتعاس ىهف



 '  نينن 95-5 ااذكهلظىالاوزلا يوه

 ق0 ادق سمشلانلغ دق ةدامدلا لظلاذ خا اذاو
 2 لاقلا اح جريد يه نع « ييواتفلا مص هلو ىطسلملا ملا ؤاًضيا

ع مثلا تماءامف ةلبقلا |عقشس لجل موقي نا
 احإ

 اجهعرسشلا كر اًضازإو ننن ملم ايفر بالا ه بج

 الاى ةلتخاب فلتكل اوربا ,انن تالئرفف نميال هسح

 لاوزلاو يشكو سنا دبالليقن تاقوالوةدأم

 سالف ةسلاماّيالاوطاؤ ةشيدملاو رمل عضوم كف
 اطيل للاب سمقلا طهلأت ةشيدملابو ضرال اعل دك
 ىقلالعر يظلاتفو' جههاؤارصعلا تقو لاو ةهيرملا

 يمودقلا اذكى مثلا بغت ” راه اهني رخآو نبل

 نمشلا تبرغا ذابمرغملا تقو لؤاو هريغم
 ظ نيخايتقمرغإ اف

 '  هنعأةفشلادهويغو يرودقلا الزل حفشلا بيني

 دهثم فسيروب! كل قو قمل دهب بلا ىه © ةفشحيإ

 ١ ةفشقزع باور هو ةرظلا واق ةراو هئاامهجد

 - قفشلاباغاذاواشعلا تو لّواو جيناشللىق صو

 ءاشعلادهيرتولا تفو كاوا اتا هت

1 



 ةطاقرقغلا تكرم ىسيغو يرودقلا كبل علطت لامأ يتق همخاو
 ,  فصتلادبو حابم هفصن لو بك نبل! كفل اشيلرأت»

 قف الالام لدن واتفلا مصالخ كك سوط ىفيلا عولطالس

 اونا ةوريللا ثلث يذم ويم ءاشعلا تقو جرش اب دوق ع
 :نفافس ول ثداانإ ءاشعلا تقو عخايللا فصن قمرا

 يلج اف اكا حينا خلا رفلا عولط تقو ليقول ذانيحد تف
 ءانعلا ةولص مولع بحفل عاط قفشلا تباغلذا لعنلب اهلاق
 0 خفلالل خد يغرملا نيدلا بيرو ةمالنأصرب دييرشل | مصلا قفااذك
 سكره شيغي ٌاددطاو يل ودقلا فانك ندع نيونتلارقلا ةولصؤلس

 ضايبلار ل شا ا شعلا دعب ىفلاةولصب ءادب ناريونتلا دح تخرقفلا
 ةراهج و ويس دبر هظول ةولصلاززم غرف اذأف زنوشسم ةارقب اصيق
 ىف ىوكركىسشلا عولطإبق ةولصلا ديه دّض وني نا هنا

 صخااؤبو ,اتشلاؤ وجيد ىيصلا ف نظل اخويا ١
 . ةينم زم ءامللا فاك ذاالح | رف برغل لعبها
 لارصحل [ةعيو كغلماو سهظلاو رخو ةهيغتم تاكزلاو
 ضنا جم هتفنحيلن ع نسير كادوا ذا ذكءأ شفا
 تت كصلاءاداف طابنتحا ل بقال اولصلا عيجبفلامو



 ا 00
 ١ ١ يلع اميل اغعلا سخاتتتتقولا قنوع هدسرواابتؤف
بغلاو نمار لفصا تقو ىلإ حلاو ليلا صن

 ] كلايتش ايل !

 . بمشلا جيغت فعلا ريخلت هرليوخت مزحتصا 5 كركي موف

 1 الي اع نولي يذلا سس شلا ضف سيغنلا ءالعئ ارضع لاق
 ةعاهركمأن اضيق ك]ظن تارديغتلا فرعي ام امضي امو
 لاق تيعنتركىسقلا نا لع هأديعزخملو ضل لالغبإ نا

 00 ذاورايغتل م نيحاروا #«ىسدق برغلل سئل تماقاذا ميضعب

 نا ةيانعلا طمركذو سمثنلا تريغن كاونم لقانيءاص لأ

 ١ د ولاريغت هو ىعشلا لوقب انذخالاق ةمدلا سمين
 ١ «يصلا دو ةريح هيلا ظنلابرصبلا صك هلو حضلا بهؤينا

 ١ صفس قخةدئانإ اع اكواؤسلا يف آلا برغل ريكي نركي
 لول هابتنالاب عشا نافه(بتذاكاب قئرنمل ليدل يليلارتولزيخأت

 ' .,«ورلمءاشعلا دهيرمسلا ةوريغو يرورقلا قيانكم عل لبن
 ١ ةالملوهرملاو ,اكعلا دعب سسمال )سو ,يلع هللا رص هاوقل
 ١ وتكمل ادلو عوطتلا ايف ىوجتاعاس نالث ىَحليللاب
 لاه سمشلا تعلطلذ) ةودلتلا زيي لو ةزادمل ةةلصالو

 ١ دنعوىملا] هنن ا( ب اصتنالا ددعو عفت زدوتجريغت

0 

 0 ام .



 أصوءادا ينوه نأف كل ذ ممويصع الا سيت اه نسيظتلار ]محا
 هرج ؤ اجلك ةةلاصلا وح مدلا رجر فأل ردعو اهب عزنددع ظ
 وؤاشلا شع وكي كم دس هولم داق عوطتلا هلا تاقوالا: ٠ ا

 3س نع خخ دووم : وللا ناقوالال عوطتلا هلال ' ٠

 :ىر ناقوالا هزي ل عوطتلا ناب لعا (َك ةيأههلاو لكلا ذم ير نك ةعبجل رمي ِي باصتنن لا مدع عيطتنلا وجيه
 هيام هرلبو نوبت بوزلاواىتم لاو مىلطلا رع
 . بوزنلاو طتسالاو عولطلا دنع: هلصلا لوتيتل هل حقب دإمما هش
 11 ع هروتسههلفت ك0 ووو ورب نع
 ةعلاتلا ةرىيسل[هناقوانع ةشياغلا تابجاولاو سي غلا ءاضق
 نع تافىزلارتولاو هومر يغ دقو ىةوالتلاب بجو ىنلاو

 . اقول هدويؤ. ةدلص هسفنإع بجواول ةت طيح ةكءازكاصهديعي _.اقغلا»باصتن لاو عولطلا دنع ضقول مج لبكلاف انذ تئولا ٠
 طقس تقولاهن ا ءىلصولو حام تقومي انا رلاضقالاق

 ” ايودلا هرج: تاديصطنلا ةن ام وسار هنو اناذكرع |
 نانيتإ اد طيبا ةءا نك :ناورلارعاظ ل تقوم | |« يتوأ عطقي نا ملع بِكباهض شذا هسافتثالخلا ٠



 - كن ع هس سس تعكس ب

 ' ١ كعضواعهب جييرلاب سوق نعزم رقو لكي لع يضما الام

 ' ةلطصؤيإضفالا ةاءايقفلا ّعَحؤ كو تن هللا مجرفرل اودلخ

  ةعلتىتلا ةودلتلا ةدجتلا زكو اىذكرالو اهتذو نا ةزانملل

 اوفلشتْمت هنن ةصارإ ريغ نمز اجرا هر ياو هوركم قوس

 . 1ازصآلا لاق عولطلا دع ةدضلا ىف مابي ىذلا تقالذ

 ٠ الضلاحابت ناكروا برر دق تعقترب قح مثلا تعلط

 ,لضفلارر يغركب و يل حيشلاد اكو يوأتفلا سلخ لنك

 | < ىمشلاو ىمشلا نق يلافنلا اخردقي ناضدلا مدام لوي

 .. اقع ةلصلإو حابب لهاا عزل ةأذ ةولصلا ريف حا بيد عطل 4+
 . تم ضاي عمرو كنطب جو يو »هلا عجو) قفا
 ١ ,تعقو ذلو عولطلاو ىف زن اطيح عقنسمخللا تمادامف

 . 2(ظلايئفاتغلاو طيعلا از[ كل صلا تاحو تعلطر قف هطسوأم
 | .حصشلاوةةذلا قعر مشكلا علطم عب لفشتينا هوكي

 ظ اك اعوطتيؤبول تجف ىنعل لل نيعت تيقولا نافتقولا وم
 تذل يجمل هو دم حولدت نع عزم سقف يل قعر ع ناك

1 

5 
: 

3-6 

 أ 6
1 1 

5 
 > ع دوي



1 

 ما نيش نمزلا نكت هقطتقاعإمرفلا يعلو لوغشلاك 1 ٠

 1 ىهيلا اًنأف -لهلثلاةاقوالأ فدل هيلا نقولاؤصي نانا

 ظ لم كلاب ىداني لف اصقان نقولا عوشم ناك يفي شارو ول ظ

 ضل ذراكوطت اصب ن'هادانم يبدل تكي جادهلا بحاصرتدو أ
 هنم ةنايشل حا ناكل طم 8 هاف لبللا , ظ

 لصف مان ألن اكق لصق نع الر فغيلا دج عوطتلا ة لصؤعقد

 يخل ىلصي نو سس ٠ نكي
 شاحلل يداوي لماذا طي نك لفن مم لببامطاب در
 ل ضيا شكلا ميضعب لاو هلاعمو هدا تجار

 0 ىلا عقل مصعب مرعش لاو ىمشلا عدم يول لص دج 0
 ا. 5-5-5 ىئاولطتميالا نمد تلاتمل انيق ةمركدو نينا موا د : ٠

 3 0 سما علم تقيل يس ا

 !طاطالصا|هدلتتب اسنمو مهنا هلق ميلك كال
 ا ووو ا صول
 ة هلص 4 حملا عاطاذلتت داصا تتلانمةصاتا
 ظ ظ ىقلاةلصننا هتلارع قون يلا نع طوسبملا فق مهلصدفت ْ ٠
 ١ ..اا تعفزراا ذا يتجريمي ريكو سما لطبق ٠ ل

1 



  ضعبايدوم بوكيلاذصنهئاهت روسو ناكورتالصإلا , 2020200
 | . تعلط خوللزم ةعلرص ذا ةييطظل يواتفلا موك د تقرلاة وسل 1 ظ

 - معيلفنلا سوة كلل صاقبيوزتضيؤلا هصتوسك ملا ٠ ظ
 لضاطبب ملل مهر دهن و هلنإ يف سول ينإو ارو "ونيل ْ

  (قلاسع دضتالاق ةنقلاؤناواتفلا بق كنك لَضل
 ظ 4ص ةزحؤي ةغررق نم صور طتقتنو ةروصلا هلعصؤي هللا جرة
 ْ اشو ىكتئتلا تاقودلا ناهي هنتر دهم اولخا مس نع

 ظ اوشسالو عولطل اهو تقولا يف ىفعملارف ةداَصلا هركت ةث الدف نع
 ظ ٠ يعلقاوبلاوالفنؤ انو ةواضلار نجاه هرآي 4 كلذلوبوزتلاو

 ايلا زالةالاىنعموامولفاونلاؤ قاصكللهتقرلاسيغأس 000
 1 حبق ةضررفلا بورفلا عولط رب ءة حت يقاوبلا كل كو ا

 ظ . بورغر جو يغعتلا لبق صعلا ةولص دجبو سيلا عولط# ظ

 كلاددعو ةعتام موي ةبلطت ددعو برغل ةولص لايق سمشلا "202085000
 . ظلت لع سو نجبعلا ةبطخربعو ةعملموةماق ظ ١

 00 ةقيتلاو ناجوبفاق يواتفيئانكءأقشسالا ةرطخربسسو ١ ظ

 ] فجقالب 1 ماهذا تفو ةهجارللاب ةقحتلا ظفلنكك 0 0
 ' .ةلبقلاو ةلصلا تقاوم ريملعيرام وفم يفلا ماعملعت ظ 1



 ْ :ء نملعلا ل عللادقف ونا !ىلامت هللا ثن ملح ةدإيرلاومي سابا
 _ يلي مزمادعب لذلو بدال عم قات حا نقنويو
 3 , هنا ناذالا ذي دز يللا علال عففو ذل هنا نيصلختل
 كورلا كركي اوسأم نود ةعجو 0 نيالا ثاذآلا
 يرعأ سزخلا ق.م لاعتم هدا ل وممزع جنن دق جادو

 "دوو دوعقو هيابو سايل ميعلاربش 5هيسانلاضفزنو ٠
 د ديعلا ةولصو ماقالاو ناذدلا 6 هل هاضايكد ويده اهرخا
 حر ةغنحإوإ ةديصو حشو يدهنإلا عش ايم دك ةعااطو
 اك نيرا ا يدطا لسان ١ارش ولع يا يدضأ صزخا دل قع
 ظ ا عما نو و ةدس مثلا يي كلاو تجأو نادل اناا
 ”ةماقالاو ناناللاولر اذا ىنعي ءامالميلئاقي ماسالا دال
 3 يواتغلا ةضاخ) 11 وسو يامانالخ دج
 2ر اوس بجاولأو ةركولا نمل نالت |يرانقتم نيبا وتلا الك
 حكلامدنعو ناذال“ اءكبدلاإ نينؤصب ت نايك عير اندنع
 ةفكوإ ايلا وكداذك نك عينيا ىتراقر صو ا

 عيئاشلا ردعون اذالاؤ يجزنال ءاباغلا ةماعلاق يت ءاه
 * نيتءابرشلاب يدتبي ناهؤنع عجرتلار يسغنو د
 أ
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 طقانوتحعشاك ماقال عيوب ةماقالةلكربب ا ضغيالةم ةيغثا

 دق يا دمنا نزع هننالاهلا» نا دمرْس ا لوفيف

 ةماع]|ة 2: ةوصا, عيقربو مونيا عج مرتوص أ يوظفنطو نيزرم

 ظ ناذالا وهج كليلاقوهشنالاهلا كهلوقب نا ناذعلا ميلا

  ةلبفلا نينداهلاب بقشي صحربلاهتلاو هانا دلال دل وقي

 الا كلتول دم حالفلاو ةولصلاب نامشو اًبييدمههو لوو

 ةئلصلاحاكغلادهي ىفللا ناذدلإ و هب دوه ارا محن

 يكازاوسو ناذإلبرفن ١ 1 عمجرنىئلا ناسلاَةَر مونلا نس رمح

 نال نمضفخا ةماقال نا[ رتوصامو اعف) رج ماقالو تاذاماب

 1 لوطيو ةتاسب ناذا/يالكيب!صفيد انرمو ءابقفلا غش زادك

 د

اهنسزم هين بيل تاعي ءارهديعي نا !هفالو:خاوا عملا
 ا .ناذأل

 قاد معلا سلف تالاولل « نول ئتح ةنمأق لو نانحلا تابلكنيب ل ىلاوبنا

 . وشو ناس حفر رايب ةكيان نانالا هنسزم ماكسال 500

 ىلتغو انكتنال اذ نحالاوركي [ك ىلخ ةعاطوإا فاس أنلا ةوعذ

ةلؤ طلت اطال زوي دليم يقل تو يوان
 كك 

لا تماقدق امتلفرج ردزيو ناش قماكالا ٠
 ١ اك تانم ةولص

 تاق 000 جمفيشلاددع ص 0 راوبو ناذالا عغشب



 اهذرت حو ا مرفرت ول هج ةمافال ؟رخكد نادال سرتي اك اصلا
 نانا لا رايك «اصفيز الس ركلاو ناجناذال ئررحوتاقالف اًسربوا

 ازكؤ دواي ميفؤي مانا مرق يف هسرن ىنعم دزغتريغزم توصلادب
 - ماذالنع هذا هيعرماعكتاك ةعلاو صولا ردو ةراكإإس
 كاذ يقب كيرن اذ او نسحا دعم نادال ادلا نسكاعغي ملا :

. ٠١ 
 يثري ير ععجد 3 فيجي نع وسور )يور فن انسخ
٠ 
 يزمالو ةماقالو ناذال نيب بالي نذل نا يلي زيكو نسال
 ةءلصلاةلصلاب اماوؤرامتامولءدلب لك يونتو مالعال إل دوعلا

 يرو را ةفيضيوب نعمل ىلور طيس زعل ةئ هم داعيا زيتا /ىزلا وصلا نام اور هاف سدح اركي سماهيج 0 انامل ىصلا ناذا هين ديعي بتججوصو ن ذاول ضر لفل ىواتفلالسا ا ركرو نونكملو هاركسلاو ةلرلاو بني ةعيرانا 3 ةداعأ بك“ يدادطل حش ؤركك ين دإ طاح فاعت اهسبحاطيسوفتاو الد“ رومالاو نوبل رى ولا ,لكةولصلا ةياونسكت )تل لخاتلاو 3 ملا ركخو دلال لاوحأإ كصلا درع دعب ةفولك الع هثدحا . . بيتلاغعوةلصاإ و هيككرسح زل هلو نافل تنال
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 ىلا هوما عينالاؤن اكناو وج كاذا زانولاعي ساكو ةسرافلاب

قالب ناذاللصي نان ذكبل كتر ةعيشلا جات جشؤ ذك
 ةما

 نيتعيرب بلا ةواجإف ةهاقالاو ناذل يبا صغي قف شيلا )او

ق[ ل صبا( الع اوقفت 'ءايآعلان ابهذملا صاح: ستفضخ
 ا

 دعت صفلارادقم يف !هفلتخا ميتك(يني لصف لب بشلل اناني
 . ىادقم هت عقب ءمةعاس ابق ةدكسجا بي لصفين) بديلا يتفضل

راصق تاياشدل لق نم هبف نكّيامر وف ردع ةركملا
 ةليوطزباوا

 يني اصب اهسرتعو تاوطخش دان لم ام يميئأم رادقم نغيدرو

 نيعم سلا لع به تن نيتيلقتل يب ةسلل  رادقم ةفرفخ لك

هطلزم جسللاق «ئنلازعيوراملعرت جالا ناذإلا رع 3# 0
 سس ئةو ا

 هلافام نم لوقي نا زب اجاماو بجي ملو ةماقاماو نا ذل عممزم ايتلج 0

 '/دلكك ناك لوقي ماف الن ااه تلاع يمل يف ينال نول ظ

 ١ ةقناكأ كلبي كلت ةداعا ترا يطع ايلاعلا هل ابر ة قلبو لوح

 !ٍ تادصعماتلا لوقي مويا زيريخ ةولصلا: ذللك 3

ناكك علا لوقب كولملا ةفخؤيركو تقطن طابو ترو
 ] يجا

 حج راسل هلوقدنعو نيل ءاشي لامو تاكتناءاشنام يلوح

 ا اذني

 ) ٍ 9 وز

 م 3 علا

35 :0 0 

 اا اطال
1 



 شور ضلالو ناومسلا تدادام ارداداو ره اقأ عوتسملا لومي
 نا اًسيراةماقالاو بييافكص ةدس كذؤلا زباجاذا ةييشلا حلت
 عرفاذاف لوقلا نود اعفلاب بيم دّيْشتِإَصلا موق هل كار ىوتشي
 ةولصو مماتلا ةدعرلا هزه برم مولا عمتسلا لدقي ناذالزم نذل
 هيف ءاقلاو ةعبفرلا ةجملاو ةليففلاو ليسوا هتتاةمئاقلا ٠
 7 دلازع يوم اعدل انعو هاعينل قلل كنا ةدع وىزذلا
 ءاعرلاخه لاياقل مكىنإل دعو وير اجهل ع ةسرو هد
 0 ةمايقل هوي افش هل تلح م« هلوقل ةعافشسلا ناذالا دنع
 ْ رحاو هذان ذومز زياد جلا ناكولؤيراقتلا ايت
 8 تثاثدلا عيمزه نيدلا رو ظل تس بر دو كا زباجا وأو رحاو دعب
 يزال »ص ناذارباجالاق ميلع ببكي ذام نأ ملجم حو تقو بس
 ظ عوسمامان 5« كيولو كيلا ذياناك د وابسجب نوكيا / ا يزال كلر شبت مو نذل باجاول جر اولا نعش يفامشنإ
 ا/نازغني هن ٍبِكِو لس فقي نا يوالاذ ىيوهو ناذال
 نجر نتنإالو نأر خلخال زماقالو ناناللاحذيعماتلا ل
 0 ري دلوبلسلا/ن | كثولملا وج اررككو ماجى حمم لاجل
 ا ناونس ناذا/ع مس نيح نآرقلا ةرفؤين اكون آلا عطقب



 00 ام ا اال "ب

 نذر ٠ث هدي يةدحيو ناذالا كلت اذإتمم صج مهتما 8 لكنكناذ 0 ]

لزمهلفن خاينلاؤ اًضيااذكى اذال عمتي ةلقلا عطب نا
 نويع

غلاو ىضمم دعها ؤ نا ”/يراقلا حىغفسرل ياو 3 هم
 ةار

 دور نفل اب باجل القلة قباثوعي تريلا يداتفلا ب «رككانك

 ١ هيل نإ/ يواتفزع ةبنقلا مكاو بيكي ةزؤلا كرقي هلزتر نام

 ١ صعلاوواتفزعو توري ةالالحا ضار طع اصلا

 ةرفلاؤب نكن اذالؤ كالا ر هركيو ةينقللؤل كنب اودّكلال

افواف تقول الا ةولّصلا ةدس ناذالاَن ال فف ال
 ظ ىّضقن :رلص هنت 

 | ناو نذباكجىفاشلاددعووغوزيادطاؤل دك ماقالو ٍناَذا

ف لي ناك ماقاويلوهللنذا تال صرتاف نادم د
 ١" ى

 . كلملانتةمافالالعيصتفاءارراو مافاورالءامزا لع ٠

 ا" فلل فالح راج ندا يغماق 2 ةوحلو ةماقاب ىننكي جر

اقاف ناذاتع اهحاب موتككذا اجرا, ركب قخ
 ظ 5 هلباف ةم

الو نذل وانا فخ اَسلاو هوركو ويلا
 تانايىفنلاو ةماق

 كول ناكيف)ا فو ىف اعلاؤإ فيا ذكءركبكوو ناج مشا قاورس نإ

يف ةماقالاو ناذالإؤ ز[كلارهارعابيات
 0 ل ةتمأق اوزناذإ ك

 والبق نا ناؤعي دف دايو تقولنا جك ةاقال دز
 0 ا خيي



 زوج ةفاشلا لوقوحو حسوب كلالق وده تقول دوخدوبف
 لف ري ني هلل رسائاوتل ليلا رعريخلالف ضلي نال
 طويلا ير زاج هماقالب ىنتكولو هرلاس ناذ مقيد نذو
 ناذارغي تعاجج أ نيلصاذا ماقالو ناذاءاىشلا الغ نسلو
 نيب او مامالو نذ ماتا ةتيشلافيركذو ةباقأل
 :راصلا كعىجةماق الف نّدولالاف 'ذاو اكلم ا ءاجادج
 ”م ةراّسلا تماقدفاقاذا ذولا ت١ !ييشلاز سلب اج طوع 8 يون ةيرتظلا تفلاؤ رككو حؤفيحيلاس ةعاجلورامالأ

 ا كولو اهج دعو ةغيهب الو م .ىتلاورا مالكي ؤ
 ”اكاعيمج «ماوتو رب سأيبامتماق0نم نذؤملا غني ةح ولج و
 موق حرفغلاقو : :لخلاتماق دف نذل خلي جبامالك رشي"
 :يادط اؤازاكدككم 1مم تعادل : ميا طي تمن ذوي ظ نضاؤ نط لازضرل بهتيزاجلسال ا مشو دو هت

 . !ءاظدحام لدم اح وقل بجاولاهِشضرف سا ١
 سانا ضعاف تح تاعوشلار اس قالك ناجل جدأكس
 > ليتل: مزاعم حلو يناعن انك ضعف تعالي: ىلضااّن اب
 1 كا | عا طمبو زوار ناو بحرب دحا حض يز تمام دع“

 ظ ال تا



 , ذل
 1 ا 5

عاجلاب ءادالهنكماو :رحدإصولىتح جر عق (ثللا
 ايو جدنعتلة

 ١" دعه فاشل باهعاشلاك رانك ضف ةعامجا لوقيزم نوت

يلع بكي لذعرنغب ةعالج هلزنوك ف يوأىلملاو ينرككو
 7 بيعتلا ه

مام الا ١اقو طاوسا ةثالث بيرعتلا لف او توكَسلاب ايزي مانو
 01 ايا

 ىواتفلا ةصالخب انكي عيش اديعزبمجل حم انزج
 ئ _.ايلاواو يتاقلا يت نالالاذخاب يوعنلا انا هقُ م تعمد

 ١ "يقاس ف روج طا غفل كان دو :ناج

ةداههش بقتا/ةعاملل نذجياكو ًامافغو كيل ةقفل نارك ل رع
 ١ ظ 

 هك اتغلاهب 4 لاقو توكسلاب ناربكلو نذولاو اهالي و

 5 يفي ةغللار لات فال بكة علاطمو ةقفلا ل كب وع رعب

 لع لوعلل هئم ةفابجإل جامع عل نوش ا

 هك علا لضافلا امال ىداتسا تتفئسا:١ «ةاو هارخا4ش

 1 «دارزسلبقن لح ةعابل ل ةرلب لها تا حف الناي يول

 56 ادربو | « ناكانإرف كيج هند داب بتايا وج لاق

 ١ ةقعزيطلا نق :ء امال موزل عنم هلكتللذف وضم اة ديرشم ةلظوا

 ظ  قعاشمللا جذياكمادل ناطل ل نم نمفتخلاو فخ دداعب سل سلو

 نيديسلامرف ا اب عزي نيد امحف ناكرم م ةعلطو



 ينلورخ يماعلافابىساناو هقبلاباباهنقااف يوتا ندا
 لرب 5 كيتا ضدي نا لما ذاد فكي موق راق ايا معذي
 لوخرل اي لوقو مو.الز دىسبلا درب بيو د وخحلا ىفمإلا
 بباوإا اند يفلان لوسيل عمد هلا سليط هللا مس
 مان افدوقلا عاب مباسولا تناكلناكلتيوعب اواو كاشف
 نحلا ملال بع عو اسيع ماكس لوقي حار سلاف نكي

 ار وسم شداد ةزيرللا يواتفل ةسكاو بهيسلا ةسّئس نييك لب
 نيززنلل سيخ تنداو اا بماجم تان يذلا تير لوقي ةئادوا

 لاق يلا هذيعلا ةلايينم لزنواّيداو طبعا م م<يتلاناف ٠
 ميف تربوفاذح ترج يرتنلاو) مح سلاةر وص رامالوياقال
 رشم , لاند اذكرقةثمبلطملف ليصفنا مواعاؤيسهاهك 20 قولان روةور هيل ةيخرصرلف صورتك كفل ميضاالاماو ٠ حارب تقولنا العد هس ةبتخ نيتعتر يصد م ةزيك ديا
 ا[ ياو ن وكيل موفي ركل انددم 6

 : "ل كا ,اةنرمظلايوأتفلا رك و ةنسلا سروال 1 لوب دبس ةيطز ورد دىبسلا زبخرسي ينحل



 ا

 لالديبا ريل ةبجاو يوفاشللرنعو 220108

 ريدم اندنع .ةرىقيسم هينا يواتفلا ص لخ يف نايتعلر

لبقت و .ةيفصلازم عدم هبشي ناي يشب ا قادر
 - يعفيخاذارسأبال

 يسهش أذ كد جحا يف نايك صيصنط دركي نازاواريخ ةمىهسلا عام

ين زعلان ىلا يرام للو ينال جر
 تالا ح

اكشن و دام ةدابعللا يهم ىف دوعقلا
 ١ الجامتال 

دعها ىف نوماني اد 8 اكو رمز:الياؤ اك
 ! ١١ نيملو رق نول رخو 

 ١ )0 ىشاتممتل اى اضي اركدو دو ككدزم مههتسمي نادال

 ١ مفدزشللاو + ف روجاينرلا كيوحزم حابب لكلا لا

خاع يور ان يقتل برقاو ىلوإو لضفاويفايدرلل ماكزم
  ايفل

 كل هلإيفف هملكو رولازم عنف يش عزل تمف مهاخ ءاج

 ” افكت ةسافطابلكاكيشسو 0 نت. لاقف ٠

اهلقوضلا#يوسلاب بعل خربالو هاوتف ءيشارقلا مامالا كك
 ٠ 

ف يدجغلاز لكذو نيغو ي يواتفلا ات
 09 تاةيرل

 مقفل لعلنا بسلاو ب جور لع .نداعتو ملتح 1 ركل

| فاسأل يلدا
 ا : 

  انااركوقوو "ةفورحبا داما ةينبإونأ : و ةرغلاب ميله ايايادأ ارق لان 1-8

5 



 يق عطجاد ب يواتفلا رس التيؤركدو زيادعلاو ٌيادص فاس

 رافاعرو ميلضفافلعلاؤاوىتسانان يلداوعالف لعالم يد
 14 نعقتجا ناف يسن ,ءامرجو ميدحاو دس مجوبكافاو 55 ظ

 يواتتغلا تصل خْؤاضيااذكموفلا ارابشصا عني نيلجرإ لاس
 مهزيلاوا اجو منح هيوق هللا نيد ىرهقفاىا مهل عادش وق

 نإ تاقيرامهليز سجل ةولص تزاكوم ثي ري ذيل للاب ةولص
 لو اًيلخرصإياضفلا نسديدعت دعجزنادإلا باص 2
 راما نوجا( نحنادلب نود َةَيْلَضف لا ىككر رمل بييرال هو ظ

 دعو رجا نوكياكقدل نيكو ايون ناك شقد 4 ة.هلا وع ْ

 م انعلاطركد ازكيمامالا)جا/ةرجا لضخ اي نا ماما وكب 6 موفاتلا ا

 ”لعاو بع ميرعل و هزك 0 عميضرم عتمامالاب كفا تبن يفأت تييبلا بحاص مل 0

 مدهاو يرورخل لا خانك اجارمرتن ناوانزارطوويب دوس انو يجلا

 فلز وساع كلابملاق د كيم نرغب لد تيفال تح
 نسوا /ينبدلا ىومال اس ةنا يحل دهريزفالزنال قسافلا قلخ ةولصلا

 با اند نوأي عوشمواوساف فلجاصرم هن ةن ير مث ايلا

 ةعمإ كرار يددنب ةعامجل ةراصعؤ مفعلة دن زءاجج

 ١ هشجاحا وفرع ,كشإ حملي شيرناذ لج *مال لس خخلينا
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 ا

 - مهل ل يقي ناب سابالف تابوتللا نم ةعطريغجلام!ةمامأب
 لد. كزاباككرق طي قانككلذب م اًياو ههلخ|صيالدرخ
 مييغابق ءاشعلا ل صيلك ماما نك هلهوا هرب يوغن ةدابزل
 لحد ق ضايبلا»عب هرصو صي نا لضفالأف هلو فب اخ ضاييبل
 ده يدلل ماماف ةسلعمل ٠ .امازم ةمامالاب يداوعز هدا

 نا هرقبو بارما يم دوج و رصيملا ذر مامال اقم نوكي ناب سأباك

 2 نع هماقادحاو عم اصزم كريعصلا عمال فيزك ب اوه موقب
 ٠ بقعينع هعراصاعضي ذا ير هطزعيو مادالرتيزأ قالو هني

 0١  يضعواجورانيؤما هفلخاصر او رافع لرالاد رج
 ١ اكاهطسوتيزا و سويلزعوامرلج مرق نيت لانا كك
 ىيرتقملان اكدإ جز دادعطا ياتي انك ةداصلاروقلاب ماما لوطي"

 ظ رااولا عضم قيحلا نيكو ملم هاهالك مرق در ينيب ناكو دلع

 2 هلدطلم امال عقو و ؤصدلاؤ فقوول اكويمسلا عفوملاك

 0 هرلم ”ىقلاشلو انا كيو اتفلا مص -الخو ةراكلاو انوا ذك

 ا لس اودحقب نعال نوجا: هطول
 ارث 'نشلاو حو لتلاؤو مرضتفملا ءامتقا فوج فتم لاو

ْ 

 ١ نمدرهاو يفاو 0ايام نوكولو ب جاشس ال عزوح



 0 و رت
 ايصدنعيرولاواحددبو ىو بق ناسا ةقلطلا ننلازه
 تدنلا جاةرككا زك (ههنع ءانقستسالا|ةولاصو نوشللو ىوسكلا ةولص و
 0 لا 7
 ملا ماما نومي تا شلال وقلعو ارسل اًّضيااذكعررل هذجو آّضدا
 ذامكأ ةرككازككلككراصلا ىفرتملإد لالا أ رتق اوال رات ا ده
 ]1 نك 1110111 1 1 1 11 الك

 ا ا يسال ننطل ماما 000

 عن وأ لاما بصل مث لايحرلا نصد اك نيون

 تنقل ددابيو ةىلتصلا :ل جدد منوؤصلا ىوسم معي ا مالسالا
 يناقر متقن كوز نم ا حاذامكو مامالا نيم لع ةعاطل شلل لفشل ركن ىبا

 ةيككوم ماتتفالا ةريبكت مقملابكيان ال نضمالا نا ةمولقنلل ةرككو سلاكلا
 مهلاتك نازل ارلاام جدو ا حر حل دنع ماعلا

 اقاضلا ةرككو طش :.ركت اذكلصم نيدتقم !هىيصلل مامالا ة 227

 يمل اماكن راقم قوص ميديا تول
 ظ ومذللا لوقوكدو سكرتلا ىديسللا اقول فج مامالا ةىلص

 دا الا برر قبحوا تقلا لاق كلذ مامدلا لولب عقم ريك

 ثناعامجا دوج زير ظلا ىواتفلا وكذا دارا ةوككال



 ؛واصلاٍءاَع | نوكيا/ك ل د نع مامالا غافإبق هللا هلوقزم غرف ل يدتقلا

 6 9 تصب الر سَتلاب ماما ق سولو ,ةربظلا يو افلا يئاذك ت ابا ورلادعظأج

 ساكذلا يدتقللا دنع عقوولورتريلخلا يواتنلا ل كد اذك مامدلا ةولصلا م

 مالا ناكناوربئيمأمالا دجحر بكرت ابلاغ كنا دعب مامامال ]يقرع

 /زههطلا يواتنلا يهركد ا ذك ضي ناذ ملا يوتسا نافردىيبل ءامالا ارق ربك 01

 هركد حاتفالٍ ريك َءلضف كرد تقووياوفلتخا امان ميرا ذاب اركذو

 زا + ةفضوب !لوق لا قف هسيجاصو ةفنجكإ) روب فةلتخالا مك سها رز

 أهدنعو هلفالأمو حاتنف الا ةريلت ةلضف ردم صيانراقم سكاذا

 1 7 ل

 لافو تاياعبس ةارف ارق عشينا سباع ن اكاراو تايا لثاني

  حلتقالا ةريكت ناسضف كرد مرصب والا ةعكرلا ب مامالا كرداذا مفعب

 ةيفاب قخناج موبالانا ىو ىؤد:رمب يردتقاول م مرح أنلل عمواازحو

 يددفلا) وبول سن فخ وهو ادتفا رعصيال مايفمو افلم رماكردي الو ماماب

 | لسا امتق هلاص يْسوهاذاف باشلانهب تيدا هيلي سا

 يفدو ديزب ت يدق لاقول ميو أتفلاو ركدو نيجولاو مصب ايذد

4 

 2١ وارضاح]درلاناكافا ضعي لاقو اكردمرصيربكو مامدلا ءردا١ذا

 فالق مامالتولصأ عطنا رش حاتنفالا ةريكت ةلضف كردي انا دارا

 ١ يدتفللالمريطلا اتغلائرككو :اهتقالا من لو ركع ناو دبزم ”وتق

 م

0 ٠ 0. 3 

 ول 5

 نك دو 0 ا 5 7



 اك انيري كلب |عيوعو دعب علي مل مامدلاو مامالا ةولص عورشلا 5
 للضرب ,وفيو دة موغب يا كتخ ماسلا يااا لص

 مامالالقاذاتىص مان فيم و هاا هلا :ولصا«اقو ةئضحولا دلع ةدسأت 0

 دلي جوه تولص سد سف ايما ث دلل سبل نيبوخلاْط دف م ناري ظ
 دم رق ناو درا رق دعي نإ إبق دعب رهنتلاؤ مدق ولانصحاذكو ْ

 دفن ]ةلاقو ةنصيلإ دنع مولص دسم دهشللا افا

 هبحاص ونا | مزم دحاو كى نف عضو ث نامحصي نار َقح 0

 أحال سف هيحاصب /ادتقالا (مهنم رحاو  كئواولو زاجناديصف |
 ىف نك ءانكةعبتلاعبت نوكيا ىون اهتم ساو ركاز

 كلر نحلا نشل ائماف نان عرلرلا ةروعو مامالالل ىهتنا نش كداوللا 0 ٠
 موككو كوالا نصلا ي ىثمي دلو اهلرويال ل قالا نصل ىصلا لا ىشم ناو دعا ظ

 ىرحا ىدتلل نا ىتح مك ميلك عيتول ناد بلا عمافط صتخل حشا

 عغيرضو سكن ف هب دعبات نا مامالا عه سوكر كلاردأ .ايزكةعلرل
 هسّير مامدل عفر ناك ورهف ىو واذ عل علار رامالاد 4 يدلل ١

 11و ردلا عم لطم جرس هركذاذك لف لاو ةعّرلا 4 كرددقف 0

 ْ ير يجو مدار عتق و جتا يزم اتاك ٠ نم قيرلو جوكرل عيب ردت اكيددراص 00 2 ةرودلا" ١

0# 
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 ١ . ةيلك تربو واص ديزاج عاق وعو داك عيل ةيكتهبديدربت
ال لح غل عرترلا ةدلتل هتيذو حاتشفالا ريك

 ةةلداولا يف مامدلان يق

و رمأبق قتداكشسلا هل وق نالاببلكهللا لاقف عوج
 ظ قعقو أ هلوق

 كال نمهفلاىقاتغلاؤ ركل ذك ل تملا اًعراش ندكييرع ير

 هاا ةفيحيإسايفإع كلذ لاق مها
 اة

وح ففووربلف منو 3 ماما ياو نانمّنَف
 هسلإ, مادا اوفر 

  ىوتقلل مايو رص فدل اذالخ ةعلرلا كلتل كمر رصب 3 عوترل رم

ال زا ذكر وجت فرن لاقو ناجربف ماهالاهَرماذ .مامززبف 0
 ] ردغمل عم

 1 وهتلاوعوارلر» دسار ىردتغملا عفروآ< يف نيغرلل ةاربو

 رثاكت از«: باجل ذك نبع لو دوعن غب دام
اكول <ىواتفلا رص هلخأ رك اذّيو ييدتجزو د

 5 ني ماما/ن

 ١ هيقفلالفاماوظتنزع لامتقفخ دف شرم عمسف كل 00
كن آو ظننبا/يادل يرعب مامالن اكن ]يزدقرملالبللاو

 . ةقعيالن ا

مو) لاق ويفاولخل تافطؤ مضر ١ ركدانكرب سماق
 ّْ ىاظتنامفويط

 ٠١ نعةفبحأب اتلاسم حيفسووالاقاةيتييشوا ةتر رض

 © مسافللاباناةريظلا يواتفلا ةركذو كلذ يكل قذازح

ريغفركنوراننز ل قف ناكاناورظنااينغ يالي ذاك لاق
 ة

١ 

/ 

- 
 . نب

 0 نعد 1
 0 دلي 3 7 :

0 

 ه0 تكا ج37 + رج... 7
1 



 عجز ةروسلاز يولد رة فرد عراف ةلصل خفه دلل «اؤفلا
 نور علب يفيدل ميل نكت و صوتا خا رصين لل ذسدافاكاث ع ةراصلاةمعم ضو عرءاجخضروسلل لق ناكر لع لف
 انت مج لا شملبق ىدا در مكن ةازجلاد عضوا نفي ة ميل / 1. ر داجاعلاويرا فإما رواق دعلاد ةعكرا نسزم حيكتلا 0٠ هيريرا لمرة
 7 لق ييشلرم هر ماهعلا عقرولوزياذهلل ةيبرشل جلتيكذاذك
 5 نادك ديللاوب) هيقفلا الق مذ اوفلتخا اثالث ىدتقللا يسسيالا 9

 ظ ظ ىنانيغرلا نبل رظد اتسنالا ماما يشل لاق ومامالا عاتي نا
 هامل كلرداز جف فلا ىواتفلاز كذاك ةئ لا ميزا ظ

 راض (مزليا/كضو يغب اصزنا ءامهلل نيتك همامايهشت عت ْ ١ - هيشقزافدييلزيقدسلل عشر م ماهااتف يضاةلعقلاف
 ف انته خءاصداسف ناكاوس رؤس وباراشا هيلاو كل ذد ِ ظ

 ظ "يدي ذىازاةنقاع 550 ناربظ اكديلع ءاقفتم#ا
 رو هيل ها صوتتلا ءافش نكيزم قلخ اتق ندا
 000١ عريب ىلاط ورشاكق هر وروشي راكب مدخلا

 ' ا اهرب تايم: نياجووقلا ةولصو هلوق بقي اذ مالس ال اصبح اف ظ
 رووا ظ ل



 ْ الاب هيا نجاَموهو ىضوريغي ع ةدنلا لبتلصلاةدلاذكو

 . دجو اعلاقزنالمحاو كذكن كي مناوهلوق ]يا'ةلربقامو عض

 ,هلئاابف عيمتلإف شمل فخرو هتولصاوداعا طاينحالاو عيمتلا

 قشلا/عو|مامالوفافلا اف نيتعآروا ةعلرلّضدقو تمقا#

 ا دع رانا انا اناهرتتينقا تنل

 ًَس هق همزلبالو ماماكاجم لخربرو نيتعلرأ سرر اع 0

 "2 ديهل]دضلاو نيتعراضق مزلب ىسوبوبادنعو ايهرانعو

  ةنسز» ةعارايصلج صج مفتيوأر هينا ]عيل /راتخ
 ١ ضي لوقا مولا عملخري غيرخالصي تيقا رينا
 ٍ  اذل عام ضغلالحإ ,هقل عماخري ب غنلل نارحا يرخا ةعكر

 ... يه ع شيد عطقي ةر ييبلاب يوتلاد تقيل ناش نارصاؤ هركذ
  قيلدنامظغنلاةينداكاذاام ئلقجندجيلاكالل عطقلا ن/ييوقولا

 كفلاد موقلا عم لخدب عاتي سطل ز ماثلث يصار صخر اكل
 دج تلات يناكاذام ىالختص لها زكةلفان ىعماص

 ١ ةضنايقو شل لجو زا ماوطي شيحة ىبسلاب اعرب لو

 ١ دعرامال صا خزإىوساياقركءاشنناو لسو اا

 يل ماناذاذلوموعسوخييو عطفي تهقامةعئر فلز ملم
1 
1 
1 

 ا
1 

 ١
0 

55 005 

5 270 
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 2 ديل تاك فريم 3



 ايه

 لع عزنل مان لوجو ةدجتمراصريفي ناطق ةيناشلايلا .
 هلئااباغنلا نال ناورلا ف بخ دج دوممعلادعد انو مام لأ هلت ا دنا نيا ولا ياس بعل خم اقذم رع سا نكد ل١

 4 ةبحؤ بصلاة دكيملو عاج ند ةغلا شاعرا ا.يلعجإو دوركم ظ

 5 رب ذكلبقو يواتفل) مصاكخإؤلذّكارحاب ذجكتلو هرجومونل 0
 مغ( مطل يدهازلانّدلامكلاق هبنع:ققيف هسفن كا فّصلازمارحاو

 ج ماذافرافلا عال لغلانن از يله هدصووابقلا ةينقلا» انكأ
 مىقي ناىدتقملل كي ضل ةسينيو ةصاخ ةرركو مصر سفن

 3 ىرودقلايف اذكىدوملا فاخر سيسبو عاري ىنلا اسم لوسايقلاوهو

 ذكبلو نعل دنعانصونييفوتللوتملا موا لوم
 | ذل يف الخلان وجرسل ال خش ىكذ د5 نوكيا حيدجت ااقو عي

 ظ نفرتدنعو نيللي مئوا/جرد هي دنعاّماءامىّيضوتلا مكب
 ىعمجا 22 نكيملواام نيتضوتلا عمناكفعب نيبال مهي
 كتقبالك هلاحإثم هلاح ناكنلو نيلس اغلامد فل مسامنإ

 يلانكضرتعم عفدتم ىدشقيو جر وؤاشللاو لخ ا فنتم ضئفم ٠

 1 فيلخملب ناجةزانلل ةولصيؤمصمتلاب ىضوتللءالتقا نان نامضأ
 7 يصب دو مس سس مج



 دج, ّضهلاب ىراغلا ء اتت اكناضفا
 مالو ضؤ جوةيوتلا خبال سيخالان)

 - اقخرنعلا بماصب ريقعلو يراعلاب سبالل ادق و
 ناخوناق ىواتفزعاكقن 2من هلثم جلل بحاص ارت زرع
 ولااذكقمالاربرخاالءادشقا ربو سيرخالب ىلا ءارتت اصيل
 وطنا زم اس اذاماه لا ناهتناا هرج ياعتاو جر حبا طيش

 ٌةِولَّصلاو ءاعتلاب اغتْس اطعاق فلامل هزكامعلاو بغملاو

 هج ةنسلاالءايقلازالةسلا لصي نالبق ميتا م<ينبلاغ
 ال يديو شالوروانجو ييبتلاو اكد زمؤضفا لااا
 '  عوطتلا جمالا يمشزع ا يواتفل شحلخو طي نس

 ٠ عوطتلالل وعملا ي!ىدتل حس لع ناكر كيآنا معامل
 ا ادتقاناو هدكيا/دحاوب نانثاو ادحاوب رحلو ,ارشتاولاها :عاملاب ظ

 ١ اهكافافنا نكدحاو ةغيرااددق ناو فكتخارحاو ةثلث

 ١ نللو ضيزلاب امي عوطتن الخ جرو تلا صدم ةيهركذ

 ١ *انلاو دوهيسلا ذي عولطتلا كوتش نيوز ةرسوا ذنب درب

 ١ كردم لاوحا هش هلث تعالجلاب لسا نانوعجاوزب تلكيف
 . اهخإإإ ةولشلا لقازد مامالكردانم كمدد اف خببسو قمحلو
 . كهل يزخي+ :لشلا و اؤ مامالبادتنا ىذا وع خحاللاو
 .٠ مزاف موتو دحر نعل مامالعم ةلّصلارفعبب نايتالثمح

 00 ا ا# < علا 0
 2 نشف ةئشنل ايا راج



 اهم

 5: دمر تا
 ظ اا 0 اضقىإ ق وبما ماو ىح : ىيحرضافلا انالوم هللا ليا تنسحا جب 1 يدتقلاكمامالا لور لاقف لف مدلسرم يف ماما ههقنتدب تياناوسوا ' ديل ةارقِرب مولص .؟

 02 ١2 راصلمم جم ماعلا كو
 دو نجم امال ماكسس بف ديت رم دغر رع

١ 

 اولا 0 ىلا همامال عم ةوبسل ا هلس ن قخا يس نوكي رنرعمافلا
 ا 0 مدل مز ا ناو لدعم رمال وسلا دوي مزمل مدل إس ظ

 ا كر لاي رج اقل هل كلا ذا قبيل دوج ظ
 ظ ري وفلل ددع ذوعت جي نسوي دعو قلة وت الاب هل |

ْ ١ 

 ظ

 00 5 رنا يواتفلا زك امضي ةزهلادنعو ةلَصلا طل وخدلا ' ا
 ظ تام زل "توسل م طع هانا نوايا ا

 ١ يلا هيلع اهب دينا وابي ةرساف 0 0 ناف فوبسملاو مانلالعر تايلور تونس اقراص ظ ١ 2 1 ألف تع(,ؤقوبسمو 0 دحا مانذ ىلا, ةزاغم ثس ا ظ / ء فيج دنع 2 52و عررفزل الخ هازجل مي ظ 0 ا كافل يف ولم هم



 - بسسس يس

 ياسا اهيل 08
 007 ا

تنقرملذااعرحا مول راوي, املا
 | يدبتقم ا تقول مامال

 .. كاتاواكيايتا عسل كيرا جا ذئاشلاو 5

 ١ اطغمالثلاوعيرال تاوذ ارا لالي ملاذإ ١
 . بعذر نين ملو دعينا امالرلتاذإ عبارلا دفا هرعت | ْ

  2ظ 1 ووو
  5ىدتملم هعباتنالمامالاملعف ذأ عضإوم عبر عراة نالوإزاد   2مول 5 ٠ ل مامالدعق منام ميال لعد عقلالة جاللاو يلا

 ٠ تايلتفهازواو ىردتعملا هاتيالةر سيمت اص+ مام د

 ناف م ميزع هَلاوُض مباع ابداقانععجطيلام ماتم .ر ,ديعلا

 م يلص ة كبك هنو دعبايا/إ ىلا ليوا زع تش ا

 هيل ماقو: عب للا لع دعقاذ ااهدىدنتل هعاتيالامج

 وداع ةلويسل ب مائل د يقي ناف همبانيالاّيهاس زسالط 7

 ممايروتفلا ص ةزىهسلاب ةسمانلل ىليف نإو همم ىدتفلا

 .. ايهاس ةساخإ ماقو ةهيرل لع جووئةلاج ملمالا دعفب

 خب ةرىجلاب ةمانمل .مامالئديقرث مث ماسو يوتقملادرشت

 ١ عسل هانا لورا هاد تيم

 هيلا 5
١ 0 



 ,ادالزبف ملناع مدقلا تح حاتنلا يككددع يدب ماما عفر ملال
 ايو ردع كلذ ةرويسلةيذاكتاو افلا ناك قي مقل
 هبي ماو ريكي ملو مامللا عكر ذل هين 2-5 جدجلافالخ جر ودول
 ' او اطال دعربقي ملو اهدمج) ولا عبس افي موا وكس ظ

 اذاعماتاموقلارلس مامالبل يملولو موقل ااملوقي نيزتسملا لقي
 نع أي ةداعاب سبا حر وسو هب نع رتريفلا ىواتفلا طركدو ردا دو مك انس

 ا لوي امال عضم ؤ ان مامال نول ذادلحا [مصىذا ةرىيسلا ؤر

 . و 4 رجس" قيال ن ذوب او ةيحان ةاصنو

 وضح هنا هركيرهرب سي الذ ةيفجويارتلا دجو ل عالائم فاو ظ

٠ 
ْ 

 راسل ودل نحل حابب /تللزمزبإ لا تاتش اقلطم زم ٠
 سلا ةءاص لل جولته جيلان اشعلاو رو ةعبإلو نيديعلا ٠
 ناولآلا هج دهو فسوونالاقو نفح دنع وغلاورتلل ْ

 ةيادحلاسيمناةياضلاةمككو ةدولنلاةانكاهل تاياشلل جيزنتل
 حابباح ليلو اطوسلاؤ رد لاعو سلفلا ةولص يتم زعل عج )

 و ةواصإبق نم 1 اعج مدس
0 

 ظ
 ١
 ا
/ « 

 0 ا :ءزيادعلاة مو و دو ٌنيرم باشا نعي عاجلا



 © | 25" اىلاح تحرر دج اسد حاسب ايتزيرفا ا س6 ا

 يه ةاناحللو ةار لجبل لص: غم ايركبإ شمة ةواصلاة بلا ظ

نا تي ا يال نين عينب مههيو ىونس تكتف ١
 ظ : 

 ةتلسللل البق نما مش بغل لعجو حيرت حابزح

 ظ لد هاسفلارىلفلاملكتاولسلاف. ةعالل اس موبإ اى

 / اخ اظعااندلجم وضح وكيت لذ وصلو ييشر 7
 ةركد انككو ةظغلانه ءازعلا | ةيلع داع نينا ايفل ال دنع

 ظ ما ةاذاعتن ص دقفلا بكل مكس ازع ذل 7 ذاك

 ا خأإ ءاحلنا يلا يدأ غلا ةيركو مادفو ا دبجم دج رنو

 / كنق جفدددعو هى ةاعلا انا واصم ننال وف اشاهنع
 ٠ اكيضامو جن ارش ةاذاهوو ةسفلا ةاذا ىف َرحْف

 دشاررتاما زين ةقللمم ةلصؤ اجلا
 1 دقق ءاداو يح دل

 ١ نوادنيل ةقلفم ةلرباركدو لياح اهنبسيلو ناككايئايوسا

 ١١ .لاطرككو هتجعإ ويلا ذليلحم مت يدجالت ةليلظو هال
 مكى ا

تشملاوحف !فاتخلو: ةاهمشلل ة ةرسصمصلا 0 واكتج
 هنن دةو ةاه

  يتافارلذو مانعلا فركذاذكلفالع اشم تناك ةيففازم نع تناك

تاك اهناللاجرلا اهنمرتدتيئلاريعلا لوانتبل
 7 :ةميند طشو اررتض 

دسنت الف اورد 2 ةيربق
 افصوراجلا ةولص
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 ا! حد ستاةاذاككل ناف ةنانمبل ةولصزعانارتحا ةقلطماهنوكي
 1ع ىلماملا طتقإبو نيضؤلاد حاب قهكيو كلرشنالا وشو
 ةاذاحملا نوكتآ تحب اداو مهرس كلارتشال نولي ناو ىلا
ؤنم بسام, ادا ىف وسملا 36غ خيسناه دادأأيم

 ةرْعْلا بوجو د

 وش عاهت موضعين انا ةاذاملا ةح نا ع وشل عربا ضاذلاناوأ
 - اهنملنسااهّيانجلجرو ةلظلارلع للا تناكول تح اعيلاز»
 15 نس ح6 ريال مك ةورتولصد ات اهنم ىش عيل ذاك اكان
 يذاكينا كلوغب ةلرملا ةناهكجرللايذا ل زل مدق وكب وصل
 لجلاَرم «ىنلارمدقربخة اذا حن أفا صبا هلا مرق ود ايزم وضع
 جناح رفاق يواشف 2 !زحلع من سيلا ةولصد اسف بجيل
 14 نعاس عرحلواو نودع زخرحاو ةولص'ن دسسغي انلث ءاشنا نول
 ريربسظلا يواتفلا نازكة ووصل ارا قوعفلخ هن هلث نالثو
 س ةوفصل]خأإ) نّعفلخ ةعيراةعبرا ولص ن مغيب عير ئكو
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 - (نعو كنالئلكايلعج حؤسوب دات ناتلما تار 1

 دجاوو أبينيمز عرصإو مزن طعبرا.ةولص نادفب مهنا دج

 | دقت ةدحاو تااكرلو يلا ةاذكامولخخناشاداميايبزع
 / دحاوو ايران عدحاوو ابر نع دحاو لاجر َةْن لذ ةولص

 2 عم تلصاذاةزرملا ةئ هللا عمات متخفل م ةيرككا زكا ىلخ

 !,ةولصنو خبل جوزلا ممقاذحا مرق ناكناتيب)ا ةلا رموز

 عقب هليوطانا لا حويل منق فلخاهمرق نكن او ةعامللاب

 ةىبعلا نالاهتواص تز اج يو وارق يلا ة مارس

 ١ طشراسنلاةماماةّي خل صعلاا صلوا ة ارك اركمدقلل

 ا جعفر لاقو طش ةزادجل ةلصخؤو نّيئارتفاز ضل

 ' اهقادتقا نو جلاكايتاماوني كلي مل نطورباوادتفا زوج

 ١  تاداهتامادنب ناو ىحيإل دنع كربلا روب : صام
 ا مأمال ةئين الب اص ادا مسي :نافرىنف فيفصلانلختمافا

 ٠ لضفايدلف .رصجلص نال ةرّئاجن ةدنلل هنا داما مح
 مامالت عقو نلعف ناف تعامل رعدجو انزال وكب ته

 ظ

 ' سيغلانيلض ناولككتايانعلاةيدكذو ةاعل اكيّيطسو
 هيفي فصرا ءولصلا خردل هقبمرم ك3 راق او ناذا

١ 

ْ ١ 

 ص ! < 1 لدم د 224 7 ل ع

 2 قايم

 دلار إسم هللاءاماىعنما/مو نون

 شط

 لا .

 ١ ش ١
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 ١ ف
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 |ي روم رصي ةعاس ثم ىل ن0 شدد قيس رعب ققو خرم
 ا نوبرا/ثرخل عم ةولصلا اأو ثدى عم ةولصلازم نزحاي

 ْ ةولصلان ل ةءوضؤلابلالسغي يدا ام دسفااذاو يداامرسفت |
 ١ املا انعلع سئاداسفو ةهضيرةلاةيحالا
 ظ نس ظ 3 ءاضونو فل اماما ناكن )كه طيحلو م دس هلا
 "اس اي ئاشلالوقومو فتاتسم نسا هقلاوزولعاغ
 || دعت < م او بونب دخلي ناوعؤال خشنالبيسفن ا |

 ١ دعوا ىنيبا يمانوا ماع ءاكئوا دؤعق نقع قىحد داره ال ركود ظ
 ظ نور نوعيسلابل :ءام هلم و ترد دقبسول
 نيفصررق ]بل ضوللو هل هلرتمزعي د م نا ضوطرم برقا
 نما, عرءانل ناكو كَحر_فتزملا د اكناو م لاصوفترل

 7 الا جيزنول الاد يدب اكو , امال بعذر اصزرإ هيرب و
 .هلجرناءأمرتفلا ةرصحاس ذو لانا صو ةولصلا لفشسا
 ارا نول ىبك ةولصرففنالك مهند و رضورمغل قولصلا م

 ص راهنوتي نخاف ةولسا ضد بحال
 ررىدتتاف نرمل ماما ف جالو وضور يغب ةد ةلصلالم

 ي هيقفلزج طحت ا عج نالها



 ك١! 11 اي م 3

 هةنص 1! هة 7١ج . تسكب وسو يع تح بح

 يلا ير نابشلا نسر تجر اشاملا ابا زعجيلإ

 يازقتي دؤسإلبف اكاضفا فادتمالاو سايقلا عواقب
 2 انكةعأهلا ةليففل ًارلرح يدتقلاو امالينبو انركوام قناشيا٠:...

 ' هيف ةولصلامات'نيربغن اكضو امدعب بنما 6 ةرحطاةروكو
 انكر ضفارسو دحاو نام ة ىلصىدوبل لسمك دوجلا نيبو

 | ايدتقلل اكىواتفلازصليخؤلازآ عوطتلا ةرلص كلذكو ماعلا ذّب

 ْش يفتولص هايقب مادا ةعيلشملا )+ هماما وي لا هن صل دمي
 8 هقادقاعيربادتقاو ير عسل بج هتيبنوتين الزج ١ دنيا

 71 قومهللا كلا ذكواَتباطَرَِخ غيفرق دماما نآكداو زاجزءنح
 | هقببامءاضقب طقالغت ناي ملا و يدتقلاو صن ذا
 1 مانالاايق_ادفم معقيو لق ريغب ىضولاب هلغاخت ةلاحيئ ءامعل

 0 اك وبرسلاةكيبباكيرس ىلو عرضي «مقند ادن راو هد ينو 5200

 ١ همامايحئدلا عضولا يفر اهل غلي دعو ماما هنا ذا

 1 طغمقادل لإ ند كدم ميكي نا مامهلل والان كفل ناك
 ١ * عايتلل فال لاقل ةثردلل حاتم قوبلازم مول مانا
 1 0 ٠ هدتجي مدقنوأو مرقنإمألا قوبسلازوط غو هيلا جاتك ىسلاو

| 0 
١ : 8 : 
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 دقق
 ىفقيف قولا ةكلذ موقي هيلع ةعئرءاقبب ما بتللزع نول ب
 أم هتيب نصل لؤالمامالا فون ناك دانه ةراذك ميلع قدا أه

 - ةريغكه عرف بقو مولص تنم يناثلا ماما غايف دج ديالا
 ثدحاف عيرالا تاوذ يف ماهالبحجرادتش 3 قحنيدتقمل م
 هب لو مامالوبص زنا يريلا/يدتقللدجرلاذح متقو ماهل
 ْ اذااك طاديحا ةعلر رك دعتيرو تاعّر عارإ اصييدتفلا نأذ

 تيفال هئّدق امامنا ص|رألا هفلخ نكي ملو ماها ثيحا ذا
 ١ دست الخما غانا كك نكدولص هنا نيببئا ملاكا اماما نوكيا
 هاماكةرحاول تح ىدتقملا ضل ل دمامالزع ملفا انأم

 هفلخنلاب م ملولو موقلا ةولصرفت يعل م >حادحا مدي مذ

 ضرتفملاب يرتقا اذا حغنتما ىَخاميت لصر_ئنلرماو |ىتصأل
 كيو رتل هفاوسان |ريسلازم جرخ دمامال ف كرحأف

 فخىرتقلل :ولص تدسفو مامالا لكصحنز اجر ول ب م ناد
 مفسر نب ميهارد اربازعزجلاكّينت لهن ثرحلا ذا ةلملا يلام
 وع اذاةلسلاطمرلا نذل ثم لاق دءابلااطوجالا
 ةلذ سّرلا وشكل تجاتحااذاامااسرعتسإإ دليلا سندا عراه اك
 يدم نك عب تبا ال عملا نشك «ا سياف لو



 ايمانا اما ةارللو جيلا مبين ملاذا هكا نو عر نموي كب يدر

 هةليرفلا مواخفلا ةءركدو اًرفروع ىقشلتت ماكأينبيالو انيافسز ف

 دست مل كل ةزمانب د مل نإ لاق رويل ل عابا ماماكيضاقلاا

 ظ باصاورمستلا هدذزمرث] [ليمملا لحد وبلا مينا اذا تب ولص

 امج يجَياو امل تحأو مانو بباوبا نجاح ايددوجو سدني مثال
 هىكلزم جيغر ثدحلزبا ليما نلف 2 ودعت نا لكدكو ةؤصلا

 عقل ناو ةولصلا ناكتياذ ار طا خلا نظناب درر دالعف 025
 | كانساكبجوبالنا د تنالؤووناتييداسايقلاوايلع ىلس

 ١" لظنةلبقلا نع رطاذ امه دظف ايس وزر اس تمن انك
 ينام ناككا ضر اذ وخلو مدزدا نلف ايولرب ف يف ياو امانا ١

 " افناسي هيمدقإسغيل عجرف تضم ةرمتن لف فخ ظ

 ١ تهل رو قل ةبلضناو دصيعلاف ولو هوجولا نحيف ةولَصلا
 ظ تمايجإسصي ناحياف ثري مارا اور يا ظ

 فوغ صل خي يتناول ىتحد يحال آس د فوفصلا نام
 ظ فئاض فوفصلا تواجن اورنول بولع يندب فوغصلا واج لد
  مةولص كطباديزواجناذ ةرتشإتحلاف همالق مدقت ناو ةولصلا

 ٠ »ف ىن ْ
 هولا



 ركام ردق مدت لوح غل فونمل نادقفإ ةرتس نكيرذلات ظ

 |ورتس ناكناوا(مش)قا ناكتاو ٌدولصر فت فوفصلا اجلا
 الغل ءايتالؤم عنادا قح بناجكرم هدوم عضومربعي ظ

 ا فصيأم مدق ةعبا خريم فو ريع سلم 7 ٠ عسامردق
 - قاس ءاوكلا ؤ ىدتقلازيرو دنيد ناك ذا ةريطلا ىوأت فلا هس

 ن اكناو انتقال عنمالزضاغلا ديعلا هصمإ. د ءادتتال يصح ا ٠
 ياك ل فلتخا ةزادجل اصل ةزخكلا بو زكاو اص هيف عسب

 عبي ناكيناوو دنا عمال صاغل ازعيرىيسلاكرلعجذراونلا“#»
 نياق يصذاكناقيرط دبرط ىدتقلاومامالني:ناكاذا كئوغصلا ميمي

 ءنةلعملا ديف ةدمأعساو ناكناكانح اهستال ع شإلراقوالو ةلهإ هم
 فيصل! كضتاذام قيطلااعاصتم نوفصلا نكيملا دان الشقا
 لاو وا ل قبلا ع ىدلا فصلا ناك الهو ؛« ادنقال مي قيطلاع

 اككف اككن اج هيلا لوول هنكم نا طيح ىدتقللزببو مامال نيب مخ
 طياه نأ نانعلمل لل صقلا طب بأهل ىف وطىو انفلاتص .لخركذو ظ

 لد كس ماما لوما ل ول بقثوأ جوتفم باب ديلعو سيك 7

 وق حءادتنال ةمزيقر و لمس م مامال لاح دملح هج ظ
 اصلا اال يقص بقل يلو دودسم ا ليسا

- 
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 ناش او مين وفل |ءامالا < هيلع هشيلا/نككو قل نكمل

 لاح هشداناوابش الل ةردعلاو دعينا ئياوللم َةمالَرسمُ ظ
 تيريااكواتفل اة ركدو مسي بثيم ناو ءادتنإ)كةياكمامال /

 الجو قنا دينا همامأب ءارتقاو دعينا عطس لع انو |

 ناكن لكصولارنم نكمل شال مدع و مامالالحّس ١ ظ

 . ”ادتقال 2 ماها ديل شياو يسبب مطسلا
 هفادتقا وباء هيسلاب ةلصتم عادو هراد يطسإح ماق نات ظ

 دوهتل عم تيبلا فو ا كارتكم ماما هيلع دبا( نكذأو ْ

 . .قلفلوواتفل رك انكادتفا/ ضير اميّصلان ياش قم )

 سسجرلالعناكناف امتقال عني حالعب الاسياخ

 الكح او اجرسلا اع ناكنإو ةولصرْؤَجإصَم فصابلعو

 ظ يمك 3 ٍيرطلا كلذكوى طخ نيشاليفو ءارتقال ميال

 نوايا ع ده دنع هنن وصفا نوكيوععادت الز كيلا
 ظ سعي هلل ا وعبج, سوو إو ةفيجواىنعو لسفن ةولصؤاًءراشم

 افخولل ةواصؤ لسن جدوفدنع دحإو ةعجأليو هتلاهرجا .
 . قس رحل لئاب ةقّياط نّتقداط ساتلا مامالل عج قئلادمش اذا *.

(«2 



 دلل سم ناك نيند ند ةعئروف اذ ةوّياطب اصلان 1
 هراهص قضت عيال ت اوذىامقم ناكتانييعكرو غلإوصوا»
 ىلسيف ير ةفّباط قأتو ىتعلا دجويل مىبؤص إل ةغّياطلا
 0-0 دمعت علني مامالٍل سو ٌةولسصلا ةيقي مث

 ةرف غب ارلص ةيغب رغيف ىوال ةغّئاطلا دوعنو 6 | دجو4د

 مودعلا د جويل نوئرصينو نوفحا(منالو الد ا

 ١ ا بأ نسيب ىيتن ديلا كالا دو 3

  1نابي نلآو نييغو زيادعطاو ءابقغلا فُحو ير ودق النك ظ

 نلت ب16 نوجا اذاح ايكو فرصناذا |اّمأف هاشم اناوف صلب ]

 فَ يرودقلا افك ية ولص تلطب كلذ اولعف ناف ةولصلا لاف ١
 هرلَدَإ 1 :هلصلا للحي ةلتاقما نج جر عفاشنلا دنعو ءابقغلا 1 ظ

 انكهج كلامدنعاّضيإ كلزكو ىرودقلا شووزم لالا ا
 ةفياطلابإصي نا مام بغلا ةولصؤاماتكتشإدعلاط ١
 انادعطاو واج يو ةعلر ةسناشلابو نييعكر يبول ١
1 
 ا 1
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 "يبل وخل دتشا اذا ]وق زيانعلا نكذو ,اذعلا داع لوف انهو 1

 | نيلقن ا انفيلتس زان عام هرتشال
 | نفل يقبل قلل نول صلازاوج بيس الا هول 1!



 - نفوتلابدرلا طوس راكع الزطااقو ءادسشدالو فلن ركذ
 ' ًادلصزمورع امإوي فول ةديقحلالوّرعلا ةضح فعلا دلع
 بنوا د ا/مقشلل عقيقحا( وسل سفن ص هل قيلت يف
 ظ نونلل ببمانهحوتعلا ضحك, أقم م د

 ظ ١ هاكلل دجولا لع ىونلل خللا: ريادعلاة بدو
 نلهخلصلاو موقلا عراستاذاابرلا إتيان 0

 كاف فور اني رلاذإو كعم نط مهم ةكياط| لقفل
 هسويلميلسرو ةلصلاءات ةفياطلا اال صيتاؤسف 2٠

 ىزعلا,لئاب تن اكولا ةغياطلار م لج ساو ىّرعلا
 اعلا ا اب اصيرنا

 ع 0 نا امضبا زإدعلا ذك 3

 ! لسع او ل باهذلا كاجو ادا فوج
 . مانافات ةهجويارل ءييبلاو يارب هومز نسوا

1 
2 



 و ههجوب لن لتس اءاش ناواعدو ماق ءانس ناواعدإ هلع

 ا ماقول دن نسح ان صو عر زياولال رمتالا سم لاف موقلارم فو اعدو
 ْ طوب م ازكاّضي اصح كل ذ ن اكاحدو مل سوق ىلعوا دل وجع اج دمتعاو

 نيت اوان نايدارف شكلا رج ضع )اأو كيد طيولد مالكسالا ين

 مكتلاو مرزنلا ةتنفزع زحام وسبلا آانكاسضفا كلذواعير و انس ناو
 [ي ةدلا قلاب ذوسغاي ةدلّلاما كح ل ةلصةيؤسف
 أممابللا ذل غامتجالو بلاي فسم كوز انمقلاندصو لنا

 زنا جر وسوي لزج يور فخ ءاهتسالا ةلصاخ ضف رزعني "
 لاق زيؤسم ةولصرف له ءا نم الزععر ةفيحابا تلاسالق
 سائلا زصناف عاج وشم ةولص أ تسنس ال يمل حر ”فحولا

 ٍةتييرورذل انكر فغتسالقاعتنلا | أقتتسالاناوزاجانالحت
 ةاشم ثنا دوج ساتلا اطيل كت الط فليم 1
 مح  ىيلآ نيعضاخهللذذم ناسا يذوب ا
 سيفنانع نوبجزيؤز جو فالق ةقدصلا نجتمع عايش 1

 هيلااغلارت رص | ليو .كذاما بح مز ميو يلام
 1 2206 او ىاطمال/تعطقن او را غ ال تراغا ار ويس أَو
 ةلصل ةصلرم لشاطامو مايا خل يعبد كيا بدين تاوتقلا

 )2 م

 كلر



 ا سس ----

 ا« نتا مسبلاج# حت ىباعلزم يقلب لا تللزم كم
 |. ناكساو ةلداب باش ىف نيف نان يسلاوزياهجلاب
 0 م امالإصيرتل ا مهيجدجمو فسو ىلا لاق حمايا ل

 ااا ظ 1 را ردا وع اخ ظ
 '  نكاوعمارف لقي تعا نيتعكر ءاقتتسلا/سادلاب منو ثا

 ةيشاغلا ثدح كتب سوال كررمسا هس لقي نال ضفا/
 فيا رون اشلاددعر ديعلا ةولسْؤلاكايرف سيرياهرؤد
 عرفلادعب فخ يبودقلا حشد تملا ةراذك ةعاجج اصب

 . يبادسو هللا ا جبجج دهيو فسوب ىادنع بطني :ولصلازم ١
 0 او هادر نلقي مامالث ا يرو لقلا بركذو طكحا/جر ”غديح

 ظ .ناكناب (عيرم ناكذاءامزلا بيلقت ةهصيير نؤرا موقلا بلقب

  لعجةبجنأكن الورم ناكناو هلع هلفسا لعح ةصيمخ

 ملاوجبخنح كلام لاقو ءاق تسال مّرلالصارغكلاو

 00 دكر سما
 ١ ىضللؤةرقلانازعآ هي خلصلانسووبتساو ةوتلا 0732

 عطسقم ةعياك اولي ولعت مدقماسقا ةثالثاقلا" 2:
 اقل لقالاما ب اب هتيسال ف ربوخوي مسقو ةوركلا د حز
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 هركبو جر دخنحيا لو مزاج ةححافلل رقي لو ةريعق ملول
 شتي طا يواتفلا سلط ضي اذك نجل مهدنعم
 يقآتلاو ياشلل فالتخ ريف نا ةقث تعمم يرانا, انخ ىّصهلاقو لوح حبوا سدس لوكاص ةتم ثلث قصف ماقد
 ءار وطن او ناصف تاياثلُن ىإ ةرصق ةروس أعم و ةحافلا وق نا

 نيعبرا نيَمعرلا 2 ل بسلا ثذاشلاو زعارك يغرم ناج
 تفحتادىطاو فاجضاقل يغصلا مايل كةخانلاىون
 هل قنرفرككاضياو ناد لال ذكى خل هثم :ةرقلا سيلا يب عسل
 ىاصقب برغل و را رشي بهجصعلا موزي ارق نودلصالثنغ

 داو اذا جرفينحمب لوق اعرتتنرصعلا ل ثم اشعل فو عصقنا
 ىدقزيلاتعف ىلاعندلوث 00 اتركوا تابلك الث ىيو ةرق

 7 10 "اذا ل 1 20 ندا و فن :

 ْ ةبلكوو غرصقربانئاذ او فلخالب نويل - ىرطن
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 راو ول ةرحاو فرح وجو ةرِصْفم ناتماوعدم ىاعت دلو ىطةرحاث لي
 1 ةرركذو طيدلل هس نكن وجا اج ميرتماعو لولجالم وضعب لذ ا دحر .ةدجو ل اكرف يشل لتخجيرخا همر شعبلا رم .صعبأ وق دلل او يركز يوخس نر ةلوز ال 12 يالا لت ةأر قل رفعب دنع تاياوزحح نا 200



 ا 00 ا ضدنا حش

 /اصفزه بيرغلاةءو نيطسواز مم ءاتعل اورمعلا واصف لاوط

 0 ل

 * كاصقو نول ةيوسلل جيقربلا اذ: امسلاوزمإصفملاطسواو

 7 سبع ت إني سرزمرملا او نقلل خال نكرم قروسزم

 ظ ”لغلرخإإرنمراصقلا م عفلاو فوسيلل كيو ءكةيوسزم طسواراو

 ظ 1 اناقتك

 |  طخابحاس اجزم ميقنلا همواع ةقل ةلسمر ةلظل الج

 ١ اًضلانكظ افلا يوسؤبا 7 | نيتسيوا سيسخوا نيعبرا, إف ارق زا

 ١ | نيعلا نيو ناعرراداوقبد 5 ل مإو لاف 1 م عصلا وعلا عما وم

 ١ رار ورثع ةعر كفا موف توزر ربدارالب ذوي لكس خو

 ١ كطص ةلاسهل امارات مال ةلاجؤ ملكان حّيصج سلا ؤلتك

 ةكلفلا قير سلا فد تفولاهلوغيتل امرق دغر
 ا ةييصواو

 - ةقيرم لقي نا تق تقولا توف اصلا ف اخير ف زبارعلا وذ هركذانكءاشم ْ

 ظ 0 ظ

  كتلاؤسو قاض سلا دلريظان اهم ةفاازكةذابؤلابتقولا توف

 . ةكيوال ةعرلا مامال لوطي وب ««ناطتبسي ال

 لع اا

01 



 دل روك قف بي ىواتفلا رك نكس نئديو

 ١ فيصل ,لخداورق نزقلاربدلبجذا ةزقلل ماسيا/يؤلاؤتعلا
 3 عل عم روصو قيلاوط
 رمل للا دابر دمك عم |يف حهجوإ تكد دل
 يدر نايل
 ا ةودلتل دوج وصف ملمتلاب لي مشو : ظ
 و "اطر اوذد كريو ةودلتلا ةدجح بوجو بببس ايزم «اينما مقل ظ ؤ

 و هيلع بزي كريو ايعضاوم ناو أيتفصن| سو ايبوابلر ابو ١

 يفور مااهوتناعاوجو بام يك

 يودع ف دله عبر اعيواييعامسوا نقلز»
 _ صو ليزنت ماو ئفلاو ناقرقلاو_2زم يئوالاو مهد لي ساوند

 ظ اف ابطد ا ]

 نسر ةاقلا لا يقدس ةيقبقملة ساهل نعو تدل نم ةرايطلاف
 |يتنصاماو كلا اع ب يطع ضو اهنلراماد ,ارزنالو اشبال ريب

 هشام, لل ئراذكأ تسادخا جقفاثسلاّلاقدان دع ةبجاأقأل ٍْ
 : : سيب شع ةعبر ةعيرإ ىف اشلاددع هن يادحلاو مذساال

 او نع يعل 0 دنلاذكة يكرم سبام ديوب

 : وى و9



 نكا ظ ظ
مناتلا يال ددعأت رنعو هورصت دايأ قنكد نا هلوق نيرع  ةرىيسلا

 دنع 

حأ هبيبوأس زب ف لكن اك نومأسيالوو هلو
 . نم ةروهيلا عضاوم ق

وسن اهقفلا سك فيبر كدو عضاوم هك تم
 اصرعبامو !او 

 بيوتات 5 ناديا عشاوم بعرسيلج ناار ومع

 ةنلاو سير امل اك ةولصلا ءاضق لو ةولصلا ريلع سيلا اماكن

 0 «لرق نا ينعي ملح دوج الف نوني اوىّصلاو ف او

لخؤانك ةوهلتلاة ريب بجالعيسوا ةريىبسلا مْ ا
 ىواتغلا ع مم 

 | بنج لقولو دعامسي هيلع بؤ لقاحؤلا منه عوسول فخ ظ

 ا! نمابعيساذا نلاقي ضيرللا كو |للح بكاعبس وا ثدحلوا

 . اهضراقخيس اممم عمدر بج اخا وصلا !هئازمو نايا وريم 5

 ىو ةددلتلا ةدجحربا عيساذا ضرما هنا هيلع بجاد صل : 1ك

 ١ رافلاب ةرىيبلا دقو دلما بيبى فد رتجاع ْ
 يا رد وامأع ماسلا مهَف نهييسلاارعيسرم عو ديف

 فب

زلوريغا,عمسف ةيتراغلاب  ةىاازب كقتاذااعكيمقارتج
 هتم

 .6ىسوبؤإالاقو مله ملع' عماشلا انجاح جر ءفينحو با دنع ةريصتلا

 ١ كرقو فخ حاضيالا دركذاذك ل و او بُجأضولع نادت اممجردجمو

وم يع رلي ديرلاب
 | اس

١ 



 ا
 3 ١

 و ص

6 0 00 
 ىلإ كنزة وددت لركرم 5 يإدلاو الاطباق اتكب ظ
 يف ءوفاردلااوا> كيلا ونص نال يحلو ةجازجادحاو ٠
 ظ سلك اح نع خادتلا ناكماو ضد ببللا لخارب ردو 7 ْ

 ءىلن همجية ل كر تبول < تاقزتللانماجندأ
 ةيلازبا لقاذافح عما الس بوجولا نكت مازبالف الامام
 . ميفلاو وكرت تالةرلصلا ففولد ذبل لغبلايخا
 0 ..ىيسلا ير كارت نايل هركي نارقل أارقاذا حو علازعب ينال زداالك

 ىف ووللب ارقولور هيسبالارخل اي ىزا) فرحا اهياكة ىىيسلا داق لد ؤ
 دال صن زمزملأوا مارتك لوفي ملام ريب امأصرحو ةرىيسلا اهيفىنلا
 :للصلا : يبق دانت ناولصلا ل ةودلتلا ةرجج نوع
 ىوفلاو ةلا دل كلؤ إس يا وغل| لع ةرلصللا رجح اذا نس ىوني مانا ظ

 ,.نويوييفورلت ملدا ديلا لد عيكرااضلتخا وخد هيتلازعالابع
 هدازوغاوخوامالاق ةودتلاةركيسلل ميرو تايا ثلث ةرصينلاة د رقولو جريل عرتن ةواختلا ارش زعىوني جشم عوار هداك
 - كئبروفلا لتقيا,يياول ل ةيزلر مت لاقو هيمازع جوكلا يدنا
 " خاوي ناتياوا زي اه درو احخازم ابيرقوا ًابوسالخل ةريهيسلا تناكانا ظ 0 :راسلا ف يب روف ابر قس بونلان رمال كاف بونيو تاي ظ
 ٍك

 0 اخ



 دك اسناو ةودلتلل ىونب 686 مكر ءاشد ناراينللاب ويف ةرىبسلا

 لضفان اكيرخا ٌنوس امج اضو ناو وسلا مات مايقلا لا دوهب

 طقس ديو أ وسلا ماختحروفلا اهةوذتلل دج م ناو
 20و

 "0 اش وار ع ب .
 معبأ ست ىوفلا لع دقولصل حلروتو ةودطتلا رصين نح

 هلتل ايي

 ( < ل

 ولي مل وتلا 0
 نيرو ةءه ءامالء ع اهدعي ماما عمو هاذه

2 

ااخلو ىوبب ملوا ةددلتلا رعت :يبلاذ
 " نيئيااصدح لقا ذ

 دج عجن )يلع نيلو ةلصلاو غاقلادجج اصر سن ملع

 1 مامال كدا ذا لسا هزس مب وأن ايلاويوأّضيا ةولصلازم حافلا

 ساشداو طي لاذ كيلا نم ةرقلا كلج قلعت اماكو زن كلت
 | اعلا كلما الل اكدمر اص ا/ووقد دار | كانعج

 0 انادي اذان ةئايرورقلا ذك دينو ةلتلازعةرىهيلا مازحا

 . التلك هيلعن لرب اذااماف ةودجن
تلا سا جزع ةو صل سلجم

 | 0 ١ 0 ااماف ةودل

د م هكرخار كيرداونلا قف ةولصلا و خرب اولا ةدجع
 1 

 دج نصي ال ذر سيما ةولصل دبع
 0٠١ "اع مافادججترل مومألالخ نو دعم مجهر يو يرو

0 : 7 ' 

5 
0 

 ةيفيإخ
17# . 5 

1 
 < ميز ١

١ 
7 
0 

9 6١ 



 يل مهل فلتخاو زلال رشنوا رجم ةشع جيل قال

 هفضل ردع انوجرمج يرو دقلا ىاذكأ أاصرمبالو ةدصلاذال
 اوعسن او غارفلا دعب كلا دمج جرد < لاقو هنا ىهمج كسي ىو
 لس ملو كنج م ةولصل اهو دج اذ ةلسلا دعي اهورمجو والا حوو كيب ل لسا يب معصرسبل ليعرل» ةدبع 7! |

 اذا عوطتلارعب يس يغسلا عياهلو يرودقلا وكانك نص بصل
 اهو اضيع بصو :ولص ترس اضركو ةرصغ ”داارق اذا

 ارعمدوأ كر ةرىبسلا ربل َقح ةرىهيسلا كللت داع ه.لبالو
 لزن ءابكاخرت ناازكو 20 , ىيسلارعى موج نا هازجار كر روصو ظ

 نعودرازككو حر ىسويىبا ددعز اج ءافالباحاذاوبت/
 . نوح شردل اع د زبادلا اعيش ود جررفزااد لخ جرد
 . قلخو يلم زيارلإ لع ةرييسلاريا لرلاذاارصلا قخرسكعلا نك
 ر كيب قا سلاو ةرحاو دع الصملا رجب هذا فوستاتل
 ةول هلاؤ كيلو امام زبادلا اح«لرقول سبكلا عما ع يفيوكوو م
 ةرعيتبأ ا دنايا تفلتخاو سل كارا ذا ب وانغلا زمدلخ موكل لسا ,!كئلالبباعاوصنالو دوعقلاورايقلان ارا ياطزع “ل قن يواتغلا صدلخل و نيلالطؤ ركل ةديفسلا هو رركت

 كر
 ب
 دك

| 

 | بوكدم



 اا دمام سس

 د -- : 1
 ص ا

 ||  انادأف حاكلادقعؤيلاتلا عشوَى كرم هقفلا تكور انج
 اماداسض عيبلا»قعؤ اع اذا ير يمر لي يحن حامل رقع

 ريادلت ا ذا صا كك برشلاو عنا عشو ازكو عيبلادقعُم

 ار فولدت والرسل اكس عطق و ديغوأ عيبا لعمر صا
 لصأف ةريالا هيلا تمدقاذااذكو يرخا يك مزاي ىرخا ةررم

 سلالم عطقرراف كذلبق اكل عل دافري عوبماانم
 ةيقلكاذاادكرم نار كح عطبفبا/ لق لجلان اكولو هدام 0

 ٠7  027اهقدزخة هيل راحة متوازي يقل" ١
 ولعل لح عطغترقف | هطضم مان م دعاقو إو وصد
 حطقيامادعاق مانولو ىرخا ع ممزلي اناث اصارخف هنا

 اقف اعمسابررعمو عضومو ة رص ار فجره جل [ح
 ا قف داع مبدو انا رباك لتارقو داع به ةو ىلا كازص

 لال بجو ةرحاو نصت شرا لالا طبت اف انكم
 بعزي عما تلاورب جاع يلانلا ناكاذاب لانو ةرحاو مينا.

 < ةجكة زها مادا لعو راو رمل اناا هب اف عمسي و غو

 ٠ لقتناوأ خخ دبع ةارق اكل مؤلب ىشن اموعواعُ ولوحة راع

اتا لجبل يرض زيوزريلل تيبلاو وعيا ناوزز :ي
 ١ تاكاذاالد 

 00 0 ١
10 
 7 ا

 ىلا



 يدتفإاوسنب و دلوفب راخاو |مامالاةواصر سمت افلا ةؤصوسفت
 ءلقاذا تخت واصرسعم ماهل بغا عاضملا بو 12 قفلاب لج نا
 ىفركواج اذ لخ تنحل وع واصرف ت ىويتا زم ماهالا
 مينغ كنك 0 5 نالطشجربل هامالإبف تاي ةازإدعلا

 اوزارزروم لوقدزم مررثمو مات دار ارم لوقا ذا نص لوغي ند
 لنعو أسف لام ونحو ارنع ءاوسرش كو ايلف ٌنارصاظلاو

 باوهلا عي بوتلتكة رامات وكتب دعلا ةاذك, وس مرع ةيادع
 بج: ضن واصن) عميقلاف هساسلب ارقي نربط مهف حس

 نواب نعت ىتحر |مزلاو ليلا ,اناد|مهتجال كني تزوه الاخ
 اًماوردعب نقب مل !و لراجأ نأو نعل مل ميفرصق ناف ةرصلام

 دلار لا «ارغل ىرتلاو يزن اكذ لل ذم ىلا ماقاهنكميالزم
 رولا الاب بوزتلاوا يلع هطوقنللا ءاطو ءاطاب ميجرلا ندع
 ظ شل ردا تحاو دينا ونلبو نيود تقلا زع يف اور ال
 . ترف كرل دام بمحو «لرف ناو ةأرك هبا لضاوررفي منان
 دَضلا ناك نوتمي نونباسزخل ناكو مولكلا ةلنثنب راصو قيولص
 لاقاذآرتَةِيَفلا ماو اذحيلاو هرضرب ىرتقيالهّتلل ةررقلا كك
 تلبي ملو تلي لوا.هلصلاوا تبعن كليا اذلو ةرلصر ست دن تن



 كا

 بيلاضلاالو دفن يلا ءلئلاب بوضغللا لقول قر سعت نر كلاوا
 ظ لعب فخ يلوا ةداعالودتال تكل زبير ميلا

 ١ 1 011 1 ا 0 ظ
 | الصليب ردق فلام هعجهز لع نا جيرلاح تن ذوى ديل ا

 ١ عشالاو كرت اّريفنل لج نإلاطورقي نإ موقلل وكي نق دنقلا ةسكمذك :

 ١ اس بالفخ طيسلل بحاص نبل ناجح لاف اذئ يي وماذا ناصنالاو
 ١١ افلا دنكك يلو ةيقغلا لاق ساني لولا ميت رب خم

  يقكاط كقلا هلعت اهيتخ ل دتخا كنار نإ قفاكامنع نمو ذنب ا

 ] ظ قانسرلايللاعلا جزجالن ا ىتف اهناطلسلا|عرضدين ماعد عيبا

 اقلاع يضن سرير خل زع تعيق اش هلام (ةرككبو
  ةيعطلايواتفلافملرمانكق اتيرلا لحاله طوقلثم ةجاملو
 ١ بكره ناف لسنا هب ينبيالااقلا ارق لوب در
 بقتل تقورلساذااس الذب بين رادو يفايأت مهلا رداع
 7١ عضاذاةرقلاةارقب سابق ن دون ن دولاو_س اذاانصإعو

 يوان الخو طبعخلْفاذك مي نكون الح هدبج
 ١" جيتلاددعلعتلاو لدغلا دنع كارلا رقت تناتاذا هلا يس

 يجيبشل هلغجاك ايثرأم فو ككذْذو لضاحاررلق تاكد ازوك
 ا 3 ١ 8 ظ

 ١ ١ ءارعن
 * 0 1 ل 0 3 م



 ءارتمالكننف نورزعمرهلاب نولغتي ردا تيبلإ 4 نارملا كب
 ى.هسلل عفرب ساي زبأيزلا ةسكد واكف الف ةارقلالبقزهلا |ٌيضقانا

 يربركلاى واتغلاو ردو رايرحم نايصلان اكاذا يب نايلي.

 نالكل ذنب ضف | همغلا لعتو عوطتلا ةرلصهإضفا ٍناوعلا 5 ناك غر فلادجواذ و لكل ملعي ملو نمل مب ليد اج حجرا نأككذا
 ٍضف هقفلازم هدم لام لعهنو ران ضرف نارشلا عيججزمت

 نسل اريغ يواتف نعسرك وا نيعلا ضرفب لا غتشلالو ٠ نيه |
 نار قلإاجاح نوكيألةل ةرم ةنماو كلرقلا ماخزم فانيلا 58

 | فحءةجوضق روف نيترم سلاف نم جر ”ؤشسح ىإزعد

 ل امللعن نأ ضا عوف ارفف نحو بز قلا بتي لجي فد
 1 _ هتقلب ةرادعلاو ةشجولا هبلع ]دياب اوصلا هئفلوا )ا
 يجب /ناند ةعسؤمويف ةاءرعلا عقل هلفلو الا 00
 "علنا تسد اكاذا كال يطعن نإرفلا يراذ مايق هلك
 . «لفلوا قداصلازد كؤرقي موق ثار ظلا ىواتفلا 4

 ىماقن ف]دنالد“ الجو د رحاو او هيلع حخرذ ادحاو لج ظ
 00 هلعمىذلاهداتساواوناو داو لاحلخد انا لاقف لفراق اهلا .
 000 يا 0 نا هلناج 9 ظ
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 - هسنؤ نقدا لّعج اهلي لقاذا نكي امورنا خنؤقلا

 ١ دجحلا نق ميبتلاو د يتلا ركذأذ كورا تخل وصورب سأبإل
 ١ ذخاو فخيو' ةظعلاك عامتسالات نرقلا ةزَقو ةظع

 ا ثسرفعب عير كو دب سكبازلا جرد هجن عل 1, بلا شر
 داجمل كلا صح نريعلاك مات نإ دلع بوتللآ حوللاوانخ
 نجونعي هدنخا اجب رشم نكيدل ناو »نخل يحل كرر شم ناك نا

 . فددعلا زى ت نوصل اب فرامل كي ماذا هرج

 قلو لب قلو الامل عت ىبييصلاا نم ِنآَولا ءارقي ىدذلا ١

 ضي أل عت ف نورخاثملا فلاش! لو قربملا ظ
 مفقو هلك ةلكيقلب د اككذار سايا/زدا يمالاو بلم

  /كفصن لهي يوا كلا لوق لحو ىنيككل وق اني ني تباعا نب
 ظ ازيا ك|دقي نا هييعقزم نكي كك ريا فصن ب أم عطقنو

 ظ كلبا(/اغخ نكي ملذا نعمل بناه نيالا دمام تح

 ١  هركبألهيزاجهل| نيج رلايوحو هتولا اًملعم ن اكولاذكو

 ١١ ماه انحادخيا ملا فحل طتتلاو ريتعتل كيف
  فسحلا فيس ذباكوزالتما ىو نسحطقتلاف !نئراؤاما

 ةحاطةقخؤ طع عضبن فينو واقيالاجراصواكيعراضذا



 ناولصارباواناور ياما فلك اجاب قول( زياشنااع
 دادحلاو فال نأ انلاصددع. لوسيا اهطافالخ عد رنع ]

 ناكنانافنالاب هوركب لوداع ةسناشلا ةعئرلا ةلاطااتاو .
 2 اعلاو ترحل ةرانكوكيككنيتيا ريا داكن او أميقوفدا تاياثالش
 جمأبلمل جود ضعي نعل قد ىواتفلا رصلخؤي دكة دابصملا ميمو
 تناكناهولمونو الا اعز اشلا علا كلا ظنا دل >الربغصلا
 نيف ىيبلز وح هركيكلنؤزم لقا تناك خلو كاوا تاي ا تسب
 مدلل قيال<حاحربغا يف لول( ينيب ةروس ةارف ةصلا نه
 تايوسلا زب عيب فخ حافلا ؤسجر عفا شلل ف هلخ مادلال قلخ
 امنب ناك نا: هتهترلاف و هورتم ةرحاو ءةجكلا ايسر وم اهرب
 َن 55 عصضعب لاق ةرحاو ؛/ ىمأ يري تاكاو هركيا( ناقروس

 نايّرِصق ناتروسامرنين اكاذاامكمركلا(ةليوط وسلا تناك
 لرش نلرغخرشريظلا ىواتفلا ةءاذك/لصا ءكدل مضغب لاقد

 ' 0 ككاجفوا رياك لققوف وس يرخل ةعكرو د ةروسذ عر أم
 ضيلرغلاو راصاءججو ربوهلملا يدانفلا يفلاذكة حوركم عيف ةمأل أس
 علا تضرر رظلا|تفلا فاضي انك ل ةزص نكيالفاعنلاىلاما

 يف جوف لا ددعو نيبلوال نييعلرلا كرو بيلو ضؤلايف



 نايضوأا اا ولا لاقدايلكتاعرب

 ظ هيتس أكس ناو كلس ءاشمن او قوس ةفريغب ا نا

  بكالاذعاو ةاغلا 0000

 نش رئاولا وعاد ؤ/ كايا! نيتعإاؤ ةخلغلا كئيب
 مالم ةضيؤلا فماعتراواكلاشل ةعئكذ او ةروسلا ماض نا

 7 بيجالتاي او كي اولاد ”رظاؤ و حسين ا لوقيفوبتسا

 ظ ايو ةوسلاذاسيغسلا عمال جشؤ هم مالا نخل ماما لآق

 افلكريوتلا دوعن هزل ا«أيرف لقول اندلبو لاقن ةعورتم نييرخ

1 ماناو مانعلا | ةِسركَد
 َ 

بس جر ندب الزعو ىلا ةد يلعف كاس ناكناو
 ع

 هجواع يلف محافل لقي ن) هلمااذا زدات كسيالو اهرف

 ” لطول خ نيرخات ل[ ضمدرنو أ ه ةأ_قلا ةحجاخ انشا

 0 رحاو ةعلر ةارغلا كر مارك م مليلو موي ةولص

 | 'هاتفلإ كانت ماوي ةواصديجداولاق امد ةولص رزه ٠

  كثجهقلادبعب ناعلر كر عبرا ةةارغلا لري زداركررولو مريظلا

صيف ماءاعج لش اكعلا اهرصعلاو
 ' كبش وىغلا ةول

3 تفأني . ىبلاو هيديعلاو ةعمللو :اشعلاو
7 

0 8 

1 5 7/ 7 0 

 2 0لالب دوب دبي عم 1

 3 ١



 اخئاورمهلل نيب يدل وصلا اداذ يي ووش رز ةيالطا ةلازك
 يف تاولا عورخدمب تقول جرخمدب ةأرعلاب لضف ريو ةمف
 ذر ع بكلب لا و كسلا ةداعإ.ر مو ةؤصااؤ ةحتاغلا كريو
 5 0 4 هييلو ال1! |ذيءاشعلا يفلت د شرم كل مو ) روس كتل ومولص كوك

 ا يب

 ا ككافلا نيرا ةءارق اروح دزب ملو ةكافلا ١ ف ناو ”دارضاو ل عنا يل عما فؤاصب نكن يرغالازدج مكانا مد ةروسل ٠
 |١ ىغ ةديحاو ممايق نم ” ىاقح رح ةوضو راغصلا عيل لل كرم ناو ايبا أ عير تن
 أر اج خانلا عقل مع راصصازم وصون اي اربوسجلاق ةتدش اهعردجمو ءودحالس ١ قييلعا فب

 0 ل ةيوسلا ِكّباَذ |ىسلعلا اع بام نوكيا وبن بالا نظ نيد
 0 يهرو ضقذ«ةروسلا كرون ناو نيبزحالذرا مضي ةحافلا

 ظ 1 لا حنس وب ىلزعو اير ضقت دا جي رةفديح ال زعدإبز نب ن سلخ
 ىقولل ان ظ ” عشلاؤ ةر !كلرقؤلا اما ديار اذَسضي ا ده ايم ةرحلو فقبا# |

 ل ةصاخ:ىتسلاروجو ةحاغلا له ميترم سلا فاكئبانلا
 ظ ا نورا هل اديب وسو ىباو جةغيحي :ءعةعاهس ندا |يوراذكحو 1

 ||| 2 : ةرحاو دار تفاخإو_رهجلنإب اج ىكيكوءادا) ةيوكلك ٍْ 100 تل ابوسلاب ىف 3 ة/ىسلا يف واجادأ ةةصوتربب ىدوم ةحافلاذ مال
 ا ظ : اع ي.اورلاوعاظؤ ونص ]رجل جد نع ماشي درو ١ ادق 1

0 
4 



 هله لال نشل ادعطاو هيلا ل بعضلا عادل انك
 ١ 2

 ١ ىهكياباولهرعالا لان ليوم يتلاباب يللا

 2 هلاقف يارا ءاهاكك كلذكو ةحئانلا,ت ناخد ةروساب

 3 مده مذهل ةعنزات ةحافلا نود: ذو عجوصو جن يبا مركذاه

 ني هبسالاوعرخو سعت لاوو 53 9 8

 75 فح داتمإل طخ تدجحم انك ريامإلا بحاص

 ىليؤاصأ عبو نييضال فام وهَتي نيلوايو د
 0 الورتولصدفت نيبلوالاهعرتو بغلاو ىفلاف تاكا ذا

 ش هركذاذكه سفن عميب ناردق هتفاخفل احباط رتب

 ١ دفعت نيس از هبم كيغغو ىواتغلا صل

 ١ ةنل توصلانورب ةارق ىقسبا(ذاستلا ةللحد زي نال اهدتحم

 ْ : دك امال خلا لاوقا ةشلئلعوأ ةافل ادوحو ةحؤ اوغلتخا

 ا | وابا طعما ديعفلا يتلو برالا حضغلا نبا

 ّ ةادهلا هول طش حاب يلا زبو زنذايلوصب ةيوبعج ورحت

طنش لو و مايا طصي ل نأو ملام توتفلا عيرح
 ّ 1 يمض نوكيا 

و ولع مب مهف اذا خاممدخأ يدار خلف
 , ؟نافلا عميل نا

 [امدتم | يسم 0 7

 رز ب روما تا

 دييم موقيح



 ودع ولصروكالهسفن عمي لوزن اسلي قيرحل كاذاف ارح اس
 يسر اتخاو ينحلكدنع نوجو جوعجفب ءاهاوركب يل ماهالا 1

 حي عجفاور لك يبإ لوث طيعلل بحاصو ناخوئاغلاو مالسال ظ
 نري دنع زعل ناهص ةلَصلا خي ناسا كي طممزلب سيخلالزك '

 يبوأنفؤيو هدا رهو فورعم لا دسالزينب مشؤيركءاذكا اكضغلا

 ىو حري لد مالو مشارق مزايا /جرول بلا عج كا هيرقفلا
 يرورؤلا جو شلارطعب ىف ركذو ممزلبو ناسللاو تفشل جرح

 ديدج خلو ةداونمالابوحو (دق سرخا نيعو طب سرخلال :

 برو تلا ف ةرقريغبرنووصيزجب دوا ف نا عليق ىفعي_
 راصال ةاذرلا هب ىقلاو باقل ةئيقبال وجال كلو ناسا | ١
  زاتسإ# ءاودزخلب وا في الل كل مابه قيطيال تس عجو 0
 لف جيوهإةريغباصب حكي ملأ ماى ىدّيقِي ناف تقولاقاضو 0

 ةولولو كليك ركام ىش هندسي نا هوكي ح
 ةاملازم دعني ناكياو لوك َةزَعلا خم م هبكي ناكذاو ! ]

 ةىلَصلا هوا دجرتتمح ,مريرظلا يواتفلا لك مولص لوطا

 امامك جن ناسخ وهو د ءطرقف مانا
 فسولول !لاووالج ةفسحوا دنع جازجاد دش مرقف تو



 تحمس ح تحتل حسي ل

 عج

 1 ١ ,مئجامد اهقم ل فولو مار كاان ويلاه تلا اير عمو جم

 >2 هفوقرفلا ماها ضحملاذ اكل كدو عاجلا نيك /ةولّصلا

 ٠ لقينا بقواراللضحلذاانئحاولاكريادعملا انك سفن مل ىدتفلل
 1 اهلل عتب ماو فتوزداا لل قام دعوا ةيلصلارب ىويكامردف

 | "كدتفم ا رصف كخارإا ل لف تناوا ناو, ىق لقا ذآ[ تيكا

 - نايكصلاو ةجاحالب اعتو ملعت الخلا ةلصو فت لع
 | هسفت ليقيدتنلازم مامالخ وك اج جدت ٠م

لربصلا عما رتر فتاك ميلاورامالا ةولص 5
 "  يرست

 ١ دسفل نابي اولا ةلصلارب ىوججام ندق لقول ىلا

 يكواتفلامش الخ يف لكذو مامالل خا نإدواصو تاون

 ا ٌلصلا م.لوكام ةرقدجب مامالع قرن ىحو قالا هجولا

 1 يدنقلا ةولصوسفتادا الو يف لوفلتخا ىرتفللا دف ةح

يل غبيال ملص دس نال مامالدجو ناو
 ناىدتق

 ١ كب كدتقلل (عيب ذا مامالل ينتاك حاتقس الكبق عن نا

 خل يخاتيايب ل قتنيو  ةيلصلارب نوجام ىوق لقا لو

 ماه خازم لقتنإول خويرظلاىرقاتعغلإو لوله نكد

 دست يخيب قنا امال ناكولاراوكت تأبارببو كا
 ظ 3 ظ ء

 ١

4 ' 
3 

 تناناح 1



 رولز نواززم عمار عيسلاؤ لقشناولو ؛ ااا 5 املا +
 دحاو ناك ادتقال عصي عضوم أكف ٌقخبدجو ايرلتبالا ٠

 ١ ليماؤ الكب سهل كحل د بنيد ةديفسلاريسو بوجواررلب#"
 ع غل نصغاع حر قو روحه نعانرك ا كةولصلا ؤ نكي مالا نادل |

 سرلتيزا <يملاو يفاوغلتخااصداع اذ وزع نمغلإ نهج قتنلا ( . ظ
 هلطسو :لسلل طالشيام ةود)تلا رى ءادال طزيِثتَوَحِر وجول ظ

 ايكو راء اطؤطنتالابرف كنا ةأردل ةاذاحلالاًقنارم الطب
 ايل امتسقولا كل هي ارقي ناالا ذع -صوركملا تاق و« قاع دا يدوخ |

 ضقت ةودلتلا كيب مانو ىحرداونلايفاذكت اقدالرصفف ٠
 ناطيحنإنعددقن ير ةيبلصل اكأش ارم مالاو ةيلبصلا ندلكّوضولا
 اينجافسلأ عاجرعم نأكناو ءاشي ير هرحو ىلاتلا نأك

 2 ءادا هلع شيا ارب ف عقيو د يعجب نيشوتم وقل ناكل |

 ئعمس ولا كيو نيد او اكداو يحج ؟ لاا نات.

 اعقب نا ونبدا مهيلع قنينزا هلق عقي النو روف |
 :ارانم وحى واتغلا ضالخإلازكك مهيمن" ناعانبوج م وهيالو هنو ظ

 ظ ا أكل عالق نا يس وسع لوقبو اورحاو ؛.يلادذا# 11 يبل ْ
 | ةاملاؤدكم 50 ديشناوزب تكل اك كسا شاييؤركذي ها

18. 

 نا يل

 ا



 قه كو اؤافنا انركذاكةسوعإب بجاو سر يكمل نا ميرو
 ١" ةعشحوازعرسلل يورو لاقو طمحلا+ هركءام هرياوإصغلا
 لوقيز ا يملال ا وسبلا هك 1 طاطخخال و نعرربكإلزلا هنا جحر

رخأتلافمب 2 ةولصلا ةرع لوقيام يتلا نم
 . اونصقتتاا ن

 هن لو عنللانررعو ناكنا ير ناجي أيرفدوتينا

 ' .انقي' اذكهضر ملل عفي ملاو دىيبف لوي نإ ءالغلازستسا
سيخ .كجرم ج دفانلا رددعأماو يواتفلا مصالملاب

 1 ىلصلا 

 دبكي مادي عفربلاو ةجيتلاركي ايوان مدياصفار مخه زبك
 فت ويرسل دوج يلف ملعا هتلإو يألف كا ذكببو عفرل

١ 1 

١ 

  7نذل /

11 

 سعت اةولصلاؤاصالبجاولا تكلرثب تفياذا عيرسلا دوعن نا م

 ظ بجاولا لت بادالاو نيسلا كرتب بجيلف ىيتلا يسعي ضرف

 ىاصاب ]صاب سبلاجاو كلتاذااماَقُت تم ىلا بي وييامال ٠
 ١

 . علصلاف ةولتلا ريع دبلع بجواذااكضااعب ةدصلالامفاز»
 لكي لاذاذكو ا هعضومزعاجيخأتب ةرييلاب خلا ةيصلاغاو ىذتف
 نهب ببي ملزنا/ىبوتلا دوخي مزليالد يهبل نع احاس لسو
 ٠ نع ةوالاتلا ةرجيرخاذازدا الاب اوونا هذ ىجإع اهتعلالآك2

 الد. 9 . نإ

 7 ةيكفسح

 ١



 رك تسر انا صارم يغلق و بجاو ىبرسلا دوج اذوب
 دوج ناد تسلا ليل دتتريرملفلا يواتغلاو ءاهقفلا ٌرفَخْواَّيا ْ

 ةناصإلقوف نوكب كفل كلو ننسلارطعب كرب, بيج ىرسلا
 فاشن ةدس كرتب بكيان! نتسا شعب كارت, بوجولاها

 يه بجي نوال دعقلاف زمشستلا راي ناوطةرلصلالكألا ٠
 عذلاوا سؤ ةياشلل, لكنة يروطلا ىواننفلا ئالكويسللا ٠

 عك ناو لري دقنب ايما 3 تبسبوردلا دوج ببيت أكس
 ص كدكنرريخأتبو غرس كبف ديما« قيدالبق ٠

 . .ايقلاخ[يواهر ين 3ش اذلا ةعكلا ؤايسركذت ةيبلص 1
 و سع وترك لرراركتيو دهذشلا روق لج دايز ةثلاثلاإ
 0 » 0 ىلعلاطو تااخيابف مطاكب جاوا ييغشو رج كلثد
 0 ةتلالتببو ضشيارفلا ؤ يوال ةرعقلا كرنك بججاو كرتبو
 - نييرهإ احا :اف نييلوالديتكرلا يزعل كيقاذا بلا ٠١ ]ا خابر ريسللالو ىشولا مزاج الو تعمل طل ناجاب اوم هل ع ف ١ ناكياو لبهتساونس لوا كلذ ناكدادسضزر هتموت
 ' ءارقو افلا كيد اذان كا فلاب ىرجالو ارسل بس ا - حجر راتحو لاق ال ىواتفلارصمل خل زك لا ءوجخ ب

| 

 ا 5 7 ل



 انيذال ةدعملا ديلا ترتكتاولصلا عيج ل ةفاضفا

 0 /دجو لويد ملساكئيرص ءاماكيضاقلا ناك تن اقنا اتركك

 . ةمهثلاما وبجاو اهلك نا دعح ا جزم سلا ءوجبل

 ١ أنبا دكازم نوقمعملا ملعو بجاو وص لوغي ناكر يوال ةرعملا
 ١ ةلاحف كشداب حاتتفال ةريككىفانددع ورشلاو 22001

 راه ديف كمت لاطوالما حاتنن دلل ويكوحرااهدهبو لربقلا دا
 تلا دج هيلعف هيلع ينبو ربككر بكمل زنا رظو ىنبف دوف 1

 0 نسيخلا ةدعقلايفدهننلاوا تونغلا وررسؤو ايل لانكا
 | ةّرق نعايسنا طوسملاو رككوورتسلا دعب بجيديعلا تاركتو

 ١ تونقواديعلا ل كتو  يلوال ةدعقلا فشلا ةرضإل وحقن
 ١ اهيرةبف سم ناكل ةدح نا/لىيتسلار كجم يلا قازولا
ِكي با ىتسالد جو ىلعاماو ىبرتنلا ديدن نيلبال

 ١ ةدص نالب

 ١ تلونول زيأهلا يف ىكداذكببرق تس امكةدلصلا عيبجيل فاضت يلا

 < مهكادجركدتوريناثلاو ا يلوالا ةرعقلا ناي انديشنلا ةّررق

 تليد انفلا طيرك ذكر زك حراطسوب ىب نعو حسا وهي زل

  ةرلاعاظف ىهتلا درييريزلب اساس دي شتلاذهب كلو كذكو
2 
١ 

 نييمصم 0
 00106 .٠ ا

 1 . ل ف /

 9 ١ 7

 ش ع ْ 4 1 5 كفادو :



 ه عبلاو كل اةوشلا ناكر زماًئكرف يدوي امردق فتاك
 ظ اراصو كنسانا ىح بكيالن ريا( ه للف نأكناو يرسل د وبك

 هيلع نكرل ةرصلا زو ولكم وصد كلذ أكدت كلذ بفا حلم
 لديرلو لضاذاي وا ىلعلا حضورك هركفن لاطناو بيرسلا د رج
 نحب ةرلصلا حس رداف هل عقوأم لوا كلذ ناكااًميرامااث الثا

 عقو نا يتسلا ماماللاقو خيا تلاوثلاملعو هرج هل عقدأم لذا
 ] اقبل ناوييرع دبع عقدد ديلا نلراب ذخاو يَ ةرمرجغ كلذ
 ' نعوور ملي سييزح ءامقغلا "وس إي ه.كذ لذالاب ذخأي «يط ايمو
 0000 اطلاع ىسللدجيت لقالوعد نيقبلا اعينسزلا كب
 ن («نإ َرلَسملا دزوص باوجأ ياريطاو يرورغلا ةيكذو عب كر

 ىلع نبي ايسكو ناو ةولصلا فن تداول هقوامددا كلذ | ٠
 ابق كئس|ذا هير مانحلش لصزا ةلصلا جكس اذا كح نيقبلا
 الو ناوملاب مكحر_#ينضلام غرام رعنزل هسا دهبوا» سلا
 - ييللطوا/و) حتت لل قي كو حزنا كذس نا خخ كخلا صرتي

 اقاللذ ناكوإ_.ئارريسم سوا /ماربث مساججتلا تباصالسو 4
 اظطوضإلار هزلي ىبضلا دل ناحل لس دل عقب ناكداو حقا رم

 نزال (داذاو نيب والا يتعكولا رولا تلزاذابوشلا لسضالو ياسلل



 تا مسسع هسشسس
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 حل ل ل
 5 مص دس ِ

 دوسلا, حجج هر :ةبحوبالاقزناالا يدانغلا ممالشلانكو تملا دودج بع
 تالوبزتلا بج ابغ فو حافلا كزناذا ف نمعافلاب عمجبالو

 ١  اقولانكو ككرمان رف عوفاكلادسسو انردع بجاو كلها نيبعت 02020

 اني بجاةكووبتلا بجب رولا كندا ةفللا ظ
 ظ سلعلا عدا تفاميامف كاس حاب ةارضلاييغت وتلا

 ىلاخك ردع ىبهتسلا بهيالزداف حج فاشل (قاكخاقناانركءاك

 قلع امر اهقمُ أنب| صانع تإباورلا تفلتخا َقَن ملا 5
 اذا انهو ةولصلا منوف امرادقم ميل جلب نم ىبيسلا ديرب 0

 سما عواو انجل عضوميف ىهجا ذادرغنملا قحْيل اماما ناك 0

 ”00 وص انا ىداتنلا تم ةلخ راضيا هكذا ذك يلع برم أل ظ

 . هيئلاملاف فت ننسلا ةليدزم امال ييف بس هلف راكالزم

 .١ ايازنعلا  رعجول لَ هيل بكيتولصلاز» تزيكت ثلث كنا
 ظ ظ .بهيلكن يماتلاو ةيمدنلاو ةوعتلاف مامالرؤحواو يرسلارمزل

  ةكافلاةعرمساذا قش رريريظلا ىواتفلاي ذكورا دوج ريح
 ْ دكذن وسلا ضمب لق الف ةروسلا «ارقو ميناشلاف و ودل حكرا

 ظ > دع هبلح بكي رىسلا ٌءع طخاغلا قس دوهي مكاغلا لرقب ملم

 ١ ركوتولانكو اًهعاس ةخئافلا لق ةيوسلازم ارح ءلقولاذكو حلا



 ى ةحافلا لقول حن عوركاْب ىككن ىل اذكو رىتلا نم غافلا رسب
 د ودك خرككتف صام هن انين يال ةعلرلاؤ ةروتلا وينو
 ديو ةروبسلا لرقيو دوهي زباذ هيب نا لبق دسار عقر اهدعبوا
 دل ساناو هيلخ ورسام اما عم قوببما)ب اذ ارسم ىورسلل دو
 ةعاججل اضف يفدمدقو غريظلا ىواتفلايركذا زكومرسلا دن بك
 ,ٍلعو هيلعام « اضف لبق قحعللا دعبأ يلو مرسلل مأهال دخول وح

 وبلا ع رحب قوبل نياتب صحاب ينل دير ةرق سيدا لو ضي نا
 ' ” و ,قو قيسامءاضقإل واقد عيتب لالاو حوش امال جيلا
 دي مل ناورعباتيو «وعيزلا قوببسلالعي بيزا دلو كرو
 يال ةرجج ةعلرلادبق ناو قارا و ةاكسلال نولص تزاج ضم و

 . ديباتق يعول درسا هي ماما« ايقفلا ةريجؤ كانك ىلإ
 ْ نم ادتقاو لص د نِلْؤْل عّببام الق وسما ةولص تررسف يجب أ

 أ اماضق لا قوسملا ماق اذا فاسو |رقتغلا ةريحُو هكدازك دماواب نيل
 حبق ىيدلا ربك ملح امالاوكت امال هللا دهن ربقبسام
 بأتم لد وعيو كل ؛ضفرنز نا مايعف ةر يلا, ة عكر قوببسملا ديم نا

 جيكو ةأتاو م فلا زمعفام دتيياطربويسام ءاضفإل افلا ٠
 امد ويرسل ى.ييبو زوج نور ضمد مامال ل دعي حظ



 هيلعَنا ,امالزككتولوخ اًناسخاءاضقلازم غارف امدعب

 دوعيا/أف ةرعيلاب عرقوب ادّيق امرهرويرسلا قرين
 رولصرسفت اوف هعباتولو ىبرسلا دوج دعباتلا#ف لامالإل

 دوف :لصاي شوا يدا هطلا جمؤاذكةعلر ةاليزل
 د درثسلاررق دعقي اب هنعار الطوال زيزاشلا أها جابقلا يس

 انلكل خلافب عراك ءارقيو نتعإر سيو مدقب ره مايل[ ضف
 دبجح أوو كشد ناوويرتملاد وجلد هي مد شبح ةروصذ

 2 كتمءاوس ةروس ايف ضم رضاَتلاَمايلطودلا ةعكرلا اهناذكفدناف ٠

 ظ دعفب ,رِتناَتلا ةريييلازم ملام قرا ذاو رِجاشلامايوالدجو

 ظ سكت دالفلالصد بج, صح ةعر اصفر وقتي من دشلاروق

 رش ةرحاو ةددع دي اولاق اًدحاو اًكورفرتوصزم وبذا

 ىرسللد يمل دعقي مح نيت د عج ةعّل يرو موقي مدعقي م

 نيتدع عم ةعكرلاوم ٌريدلف عوبكلا كوزنملا نالايحال
 5 نم ٌهلعف تلت لعاذا ص ار جعادقو ةوىهيلا تناكذاو ظ

 | ا اسي صانربب داعرد
 1 10د رخزاد هقوخ يذلا عل زوز لة ديم هك »
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 1 »ب
 اةيئايف ثا 4:



 سمعلا ماكر: ) !لاّتحا/ ةدحاو الب د كيد معلا مي ّئىساح هيخ
 هيلع شال ب يعب ملاناف صعلا دره رد طا حا اظل ديه د م

 نب يدان اعرب ةدج ريبلاو جيكرلا ةلاسؤيكلاذا اريل ناكك
 ديرلاو عر و قام يداام ديه مار كعمل هل ةعكللا ْ

 امهمجررفزو وفات لادنعد ان ودع وقف هل نايبوعواحرسي ىلا
 ضف :ولصلالاعف ايف بتترتلا نال يوك سم ةداعالا دلع كلا
 همكذ و رضغب ربل ةلصلاالعفاؤ بئرتلانويعو أسس دنع
 يعول الزم انركم شام بترتلا كاعلرم نإ اريام
 كلّددوم نار بنيزملا ناعيا ةبجاو اهله زبئاثلا ةرمسلا ٠

 مااا اقو اًهاس يلوالا ةىكرلازم ئيناثلا ةرييببا
 ظ تي عبرسلل رو َدلِد 1 يم 1

 يي ١ لبركم عام هلوق :رلظل ا ىواتفلاو او ةهتلل ةيازكا شيلا
 عدل دان عوبر ياما رز رركم سغ شاص اغا

 ا ىئركذو عاجالب ربازتعم عقبال ييسلا دع
 ' م[: مب هيلعام ةنارب ىنعا ةسلالل ت تنفاام) رع تقام اذا ري

 00١7 ىلوا اهلك كاوابزني عكر اراد اا نعام اوث ة وراق ةبنوا ا
 اب اداه وبما هيتس

 ١ ظ



 1 اضن 1 ماق 2- ماا عياعفب مثاناد ربوبسام

 - ايمفيسذاوائاسكاردصخا ين مامالك سيرسل دحض غي امن

 عم دجعناو مامالا بق نم هيلع امو هوبررسل كاترين : زافكضد

 ١ فضيت وا صرخا ف سار بيل نافرب قبسأم ءاضف بس 1

 يرودقلا يفركدو لتشمل ذكتانرسي دينك ذم

 ١ هحتيل مامدلا دعي مل نافد هيلا مالح بجو مامالاوهس نا

 ةنادنرلا ةركذاذكوومتسلا اا قمم يطل علا

 ىلسلل يضاي م يارسو ننعشكو اذا 06-200 :واتفلاّ:صالخو

 حتمكاممل ع ظنا دا دارأ م مكتمل
 اذإف املا فالنجل نكل

 ظ  ةدعتازعورس نواصي درا منج ىن :تيحولاو وك ىحف دم أندلا ىو

 2 ناكذاف دقو ىسلحو دامب جوا ةنلكنل اجمل جيك ىوذلا

 | خماس ناد كدودتملا ذا ذكرا دعته بقا مايقلاملا

 ديصلاب ةدعتملالا وبحر ةسمأ[لاىفا مان ةديخالا ةدعتلا

 مى دموزطد ةريض سماك ناو ىبرسلل ديو سا كل انهو
- 

 كذا 5 ايزل سيداربلع ناك ةلئن ةولص تّوكم شل

 ا

| 
| 
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 ا ماق مس طنا لص ةجارلا تكلا: دعم ناو كرولا
 ا :

 ظ نت ناحل يل ا ءاع دودلا ةدعتلا

 ا

 0 ١

- 2 
0 

 3-0 ل
3 4 

 1 ولا 329

 ١



 ايا انكةلذان ناتحتوكاو ةولص تمتوقو ىزحا :عاوأم يلا نط ةدجب
 :لكسملا تح ىواتغلا صالة ذكورا نيو ىدودتنلا

 للان ئثماشق ىزلي ملا ماتو ىرخا ةعكدأرلا نضيج نا يلام
 مس ]ص ىرخا كرا ل !نانضاامدج مي ىدتت أف اخضاءاحواو

 دزعي ذقلاامرحر فس ىلإو فيتحول دنع كعك انه متلاطعن ْ

 للطإو ىنزسا دومه ل عم مس حم يمان ْ ١

 الاد ىلضلاو ًالخادن اكمامالؤ بع نأف ميا تلاد تولصةلجر

 دكت خاجوه حرر حلاق و ذتدا امجد فسو ىناو ةقينح لدن ع الف

 عموم دانك جيؤستل ع يتلا جك ذك< بح مامدل امالا

 دضتراهطرطصتالوسلا حوض [ق ملت ا ه كاكص اذ! فخ

 لكاتا جنت جد جدل دنعو ةللاام مهد فسول فاو ةعينصيلا

 تطل نك مهلتالس قفا شلادنعم ماتا دان دورا وح

 فاعلا ئسز ا دس ف ةلذلازه دبل !ماصااقو هريعم ذلك #

 ذ_ نكي اندتعزاج دال ]ونتاج رصمقاول مدولوالاذ جد

 هيك يتلا ىواتملا ةصالخ سى نتمل اوما لرش

 لادا دال عزك هلتلإ| سد ىل نانو اطعل اة نارس الا 7



 ناو

1 

 ظ انفلات وتلا بيتا مدحبم ءالتزم يحلو ةد تن

 ١ ةكنرب امال نيتمك تع اشلا رسول لاف زداودلسلا نيش نع زيربفلا

 ' اهباعلاسالا رم صو سخر ميلا سبر اتخآ سن للة دعب يرسلا

 ١  .قلادملا بحاص هراتخاام دتلا (سوجر يئانيغوملا نيل اريلفو سبلا

ىواتفلا#ر يغصلا عمال اكفيااذكو نيبال تلادجسر
 ١ افلا 

 ظ ماما خيرشلا لس نول اعف داتس الا مام الا نينلا لاق تماانحو

 ١ يف للدم ةمانكنيتمل تراس نا دس اقف انزع يو ُنيلالَع

 ا | ٠ اهتم دورس ناكل عب كلام لوقي 3س غلاب وانغ

 يف ةموككم دب كك يفوم هللا مب دك ة دأب رع كزعما للاإف

 الاه 1 ايس اعمال

 اهقناناكننا جب كلام لاقف هللا هزحتحئسو ىبا هلادسف جي

 قس ىالاقف ملتلادعب د ةدإب ىلا ناكاناو مولا انف دعي

 لاقف جيكلام كسن ايي جبناسئتلاو ةدايزلاؤ عقوول كلوفاف حر

 ! اسانإروااز كاع كلام لاقف 'مراتوا طقينراث يتلا جر ئسوب ىبا /

بصي ؟ناتىر ىو ؛رات املا هلاف جر ئسوب أبان ارق انج
 ا 08 

انا فت ايقفلاهربحو مالسالا ديب طوسبلل 3 نوكدم ايبا
 ا ..تن

10 
1 
0 
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 ديكو مسار عؤربو ىلا يدعي كيد دكيج م« ينلالحاوسلاب
 يوتول فت ىوانفلا زمهخ كذاك ىلا لحاضيم اًيناثدمِسو
 هلع ءئرم «ريغ بلاد ديب ايلركت نال ىرتسلا ملح بجلال سلا دين
 دق ل تا تادحدلا ذو م«ىبنلا له. ةرفسللاة.اوفلتتنا ]ير ئللاإأ

 ةرى ةرعق اغا ىجككركد ىلا ين كج ةدععق يف ما ةولصلا

 ىكنلالع ةولص ايربقف مالس ارخا دعت اكىوادظلا لاقو حبلا

 نينرعقلاف هئينلا لع صب لوقلا زحف مشو هيلع هتلاص ٠
 فسووإاو ,ةدحو ارنع و لتخا ةلسماف .كاقرن مز ةناعيج ظ

 . طعقلاؤ صير دعو لولا ةرعقلا ا[ صير هللا امهم

 تيلوبرسلاد ,يكرعب ةرعغلا ةخ.خىوأتقلا ص نا ةانكةربخالا ظ

 /ولصر فت لد عقل ماوولو به ذو رداقف ىرتملل كول يحشرفل ا

 اف يداسالاف لاق هن ةينملا ةرغب باكو ةينقلا بحاصوكذو
 نئلسؤهلادوع دبلع بيكا ههنا ذا ىيرتلا دوج »يسب بكياماك

 , كلتا ذازيئاشلاو ىوتسلا ةد< دلع الئ ركافلا كزاذااثرحإ ظ

 . اهييتاذامم ساموىبتسلاة رول هاةماع ىلوالا ةرعفلا

 سولار تارلصلا ننس وتولا يف لصف ى بسلا ةر ملع بهل ١١
 يآ ٠ 7 دتعازكوة سدللا مجرد د قسو و ادنعو حر ةفيبح ىل تكف



 د

 لولازا 00 ةفينح فارع تأب ادرلا تفغلتخ 568 جروفاثملا دنع

 مفينح كراع جر ىهقلارلا خب وسينولا يورو جر رف زداخاربو ضو
 ميم حو يورو هبصؤمزمصاللاوعو بجاو سولانإ 0

 هللا امهيجرر يو ىسواواواخإربو ةدسرتولانا ٌدفْشحلا نع

 الاوكبدبالاق 3س ءاهعلاعَحْفاضيارككانكرتتا لج جفاًنلاو

 ةضيرغلا» ةبجرد يدارتولان  |,رفوجفالتخا عمل غنا رشع
  يضاغلا لاق اًض انك يلازم ةلبج, دوا عاو هدحاجؤكي ا وح

 بجي يفحربإفلا يواتمل) اذ ىوكةمانكب أ ينال بتنام

نورب نول ةّدملا كاطن او اًرماعيو) !ًيسان اكسر ضقلا
 ا

 ىفلا ةلص تاو , ء اهقفلا ةهكو يواهطلا حش اذكرو دن

 ذاعآذا ج- ةخينح ا دنعرفلا ةولص نوال بويل دما كا يحد

ولا نويدتنا يجر دهمد فسبولىإ اهنعو ةعس تفقرلاث
 ظ اخكؤ

 ةرحاو امل اندنع تاعلر ث ثلث ندولاو نمولظنلا ةبىكد

فاشلالاق هن يغوزيايزلاو ب ادضاو ءاهزغلا مك اذك
 .جي

 . لشواليبلاةانكايلقاوجو ةرحاو ةعكررتوا ءاشسنا نايلي وع

 2 امكاعرلو دكرو ةشع يدحإبو) حشو /حيسو) سس ىا

 "1/0100 كن جر كام لنعو ءابزتغلا مكيف نكنينر لك

 ديب ريجوجج برجس رومسمجمب هوو + مس ةمصسسلا
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 ١ تيعيدادإلا اذا كح :لانعلا فانك تدب

 , , ملا تونقلا رقد ىفلل ذي حر يف اكل اك لخاجرربغ لص تنفي

 ار ميك ةارقلادعب ةلاتلا هعكرلاؤ ان دنع تئئدو عوكل جنرال

 يف تفل جر مقاشلا »نعو زدارححلاو يرورقلا ةاذك هشملا عج

 ”اضمرنم ةرتيخالا فصنلاة عوكرلا دعب قالانم ريل هعكرلا 0٠
 الاؤكياشملا ةلتخا؛ بس ىواتفلالخؤركك5 0

 ىبل قَد ذخا/وصرم لاو نوتفلا ل لاسبرةلاو ذك

 جنو شح بانع : سلط ىور اذكو هرصتخشت يوارطلا كا

 نكيورو ,ايسلا حاطب ريدي طسيرلا جر فسوب نازح يورو
 ةركذو امعضيربا لوضال زباورسغؤ للا رود رشد ةخبحول
 دقن ايان ةفلاخلاف تنقيب مل وزال ايوه ناءاهقفلا ةريح

 مو كلان دلال ضقت الدعولر داع أف دوعب هل: ربأق عبرا ظ

 خشم كوتش ةروتلاءارقو كافلا ٌهلركىنضزاولو تونقلا ٠
 ًأاهرعب ةروسلا وقل مداف ةحكافلا ةاقإل داعناذ اضيادوعبا/دأف ظ

 تكراذ ةقلذلا لقال داعزبالف ةرودادسب ةلافلاكصخلا]
 00 قادتوا فراخ كه ةريظل ىداتفلاؤ ككوانصفقتتت
 | ناكتلاد علما 0 قاخنا وتقلازم ايد يردقلا



 ليقرتولاو ماملال عكر ظل اوان ارككو تنهي فانيلا ناككداو

 كنولزف' تنفالو مأملال عباّدرناف تونغلا نم ىدتقلا عشب نا

 ' اهمتلصا نكبألو تو دسف ولازم ةشلاشلا ةعكولاة ولا

 | دوغشو كن تس انإعبللا نونقلاف م«ينللزعّيومأَنف
 كروس هلكريال كيلع ينو كيلع]ًكمتنو كب نود

 كلود كائارمللا كيفي نم ىرتنو علطم كلزكتنو

 ١ ينط كتيجوىجزب دغُكو عيش كبلاو دعو لسن

 2 تهزمناندهإرهللا امل سكب ىاعكلاب ةكبازع نا كبافع
 ١ ثيطعاأمفانل كابو تيلوتزمف انلونو تيفاعزهف انف اعد

 ١ قيالوزم ثنا كلع ىفقنالوضقن كناف نيفتامشانفو
 ' ناكل تيداع نبرَعي لو تيلونم لزيالزداو كيلع

 . ثدح املعرككملا كلو تفق ام لعدم للف تيلاخو

 ادلع يبئلالع رهللالسو كيلا بونك حؤغتش
 يةلانجريغرخا اعد نافوالصعب ةبرفاذا امقفلا مهتم كمد

 | دف نيل ءاضلادالاذلاب ده نول افون
 1 يتقلازاوت ولصلازي ؛سغودزنولا ةداعا مهزليازكم ورم اصناو

 5 ماج ش دنا لا بتل اب غنا نا ىوا نطلا جشف كك تفاخماوعُج
2 " 
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 ر ةدافلا ف هلزاكتنيل ست لايغادر تونقلاو مىبلاعاسإل

 7 سبح مان بالقوة د هيلع 3ع ةرفصلاو د ةساقتلؤاا

 نود تونقلاب يح ان امام ناكل فت ةقلا اانركدامكرشداواشناو

 راعللاب كب اذع نا رلوق كا كونقلا 3. نوعب انيردوقلاو ةولصلاؤ.ةاقلاب_ سلط

 ماب ه تفاذك لاف اللا هيف فلتخا | اًماها ناكذا اد مم

 يو هاما | ضفحوا اوابضغلا نيدحتر كيلا مامالا ميشا حذو

 باكيكارم صو سكلا ضخح ولدك هدف اضل كثراوشايرجوفد
 / هنا ةثئسذ جهتإمب امو نس نيد ظ

 ىشتلا هب اوعي دهب ىف تونغلاب سولو هجم ف ةيئرشللا جاتو كذاذك
 . رياههلال مضر اركماذكو نغنلاو ماها حْغاقلطم ءافضا/راتخالد قسهالو ةيعرغملا جيان يشم اذكى عب اكساينقلا ىلع
 نكون موقلاو ٍتونقلاو_هج ءامالن ا! ىسوب ىنعوريانعلاو
 مييظلاىوأتفل !انكمامدلا نلخرتولا 1 تولغلا ء]وغب ىدتقملا و ريايزلا +

4 

 0 .عيظلاىوائغلا |ةلذكت دل اغا ارهللا جوفي نا تيونقلا ةريالرل

 ظ يمل تب نايتخإ ءزيو يداتغاؤ كاد توزع 1

 || ١ ١ عى 5-5 كت كاسل توي ةأرم
 ا ١

 ا ب
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 . ديلعم خيرا ديهيالو تقنو دوه ةداوري ناياورريعف تنين مز
 ىبضو تونقلا ةشلاخلاف «ارقولو تنقيملو تنفق نجرملوا داع.حّّسلا

 لول عفد عز/وتحةروتنا نو ةقللاًرقو) و يتح ةأولا
 هسنإر عقرام دعب نكؤتولو حسا ادبلعو ؟دكرلاو نونقلاديعيف ةروسلا

 كتشف ناضفر ؛يناتحآوب فوبست مه ةلصا تنقيالت نيت . 5 عورلاس 5

 ةقلفرتولنم :مكرؤكي لقيو امنا ةاضلاٌكأينأت تنقيلال ماسالا م

 رق ناطوسلا نفك هقغلا تك اعف وداذكةريمو باتللا

 000 .آفتالاي نعم تللزلر كاد صو ءاشملالصيداإبف ءاشعلا تقوذ

 أ -ولالصو كفوا دج خرب عب ل وحو ضو غب ءاشعلا اذا

علاةداعإ هطعف ىضو سغل ءاشعلا لص ناكر العر
 ] ثودءاش

 ةواعا مهرلب داللا ا ريرحرر يو ىقسبونىادنع و فياح+اذوق م 2 يلا

 ١  ىاخعلثلاخك !مباقوعو بدلا كشبو تشيز بولاو ءاشعلا

 00 اصب مهقن م دعفيو أف تنيقدو ةعولا كلت مي ةشلاانلادا

 آل ٠ ”ةلءاهقفلا ةربحيف ككد ىل ؛كاوحواضياف تن ةمكر
 1 ملا تنقيردأو ةهئلاثلا مارتساثلاف مايو هلا دعكلاؤرد نو

 ظ

 ١ تتقدم, دعقو ناتعإر انيو موق دعو اين وحول
01 

0 | 
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 و لوالاةعكرلا 1 تونقلاو ةعربلان أسيا نموئس | ذهل كرت نال

 يحول ددعإبمي نيتىلادلا ىلا ىدتنق | نقّدعرب ةبناثلاو

 هةارتلص نع مدليتلاب زجل ماما ثالزنولا ةيقيصبومم ميال
 بوجي نا/نولييولا يري نمب بحذملا قنحىدتقا نثري دوج
 ] يواتفلزغمب و ايكيا علا هزل انحلاد فعضديف

 / ددعدفلخم تكي ىف ةولسيؤ ماسالا تنف نا عجز
 1 1 تاكبوفي ليف هع دي جر فسو للاقو هتلاامجر دج دفشحف ظ

 ا اذكيسجملا ماهل اتخاوعو مايقلاوص طّتمرانم بكيان دعي
 ع اير كدو ربا لودهلانا رداد ايف ركذو زب شل جات ئانكذ

 ذياشما لكل وق لاق نول :مالاراهُ نا دج ةعبزدلا
 ما انردعرفلا تونقل نالداسنفال دجو لع وطقم زدارمال عو

 قبلت ديفو ةعدسلا:د عرفي لحود تبل ر ظن نيف دج
 24ناًقبرط عطقلا نيعتف اع رشم عورلمدلا هلا كي دوعقلا و

 هلسا لاري ص_كك د قف بحذلل عفاشب بعزل ةضءارتقا اوصف
 الميغ يزباجربغ بح ولا وفاتي ىنط  ءاوتق!تاسببلاولا ٠

 عابغشلا هامتس باتكيف ىفسنلا نوككم يورامل مند خ نعطي .
 سرفر ومعبو حوكرلا ىدحر يدب حتر نم نا حل ةفضسح ين ارخ

 مك

 وع ع صم



 0 2آظ0ظ0 0-5 تللذ لعصو زتولص نسف عيترلازم

 ١ باس دنم ىدتقلل لع اذا كت اك« اىتق لرمي ةفانّرسع

 ١ حانعلا ةركذ دورب ءادسف هلا ملال هريخو دسفل اك لص دس فرد

 ظ ف لك عضرمف ىاخاذ اهدياهارب ءارتشالا نا هارلا جما

 نكير لامن او نإ بلا ريغنم سسفملا جرا كلل ءاضوتي ناب

 | قف اوزنأي | يفاهكثم نوكي لوأش حاف أفإ هل تناول

 كفوا ايلف تاكا تلوم ريل ١سغل ناو حيلقلا دكا ءانإزم آلا ءالل

 هس ذاو تياوفلاف بتنرتلا ىغاببو_رتولا رف ظ
 4 اتسالرضلال [ثسال هخ حزم د يبل هسال عد

 ”  حيياورفلا لبق ناَعر ةّمملا ح2 كك ناسلاامااعب لؤي مناع

 ' نينعلاشيزا راشلراو سصعلا لبق عيرباو ادعي ناتحت/ورهفلاإف

 ا ”لاورلا انشا ىاَسللا يوقاوهلا لدم كن ىرو دخلا قياذكا

 07 اًعاق اهعقادا وجاك غيل سس َتارةولظلا ىداتفلا 4 ل كذو

 ظ معلا حا حشو ىداتغلا ممالخإ لذ لكيت يؤيد

 مما ىو ةبجاواكا جر فنحكارع ررلفلاائغلا خوذد

 0 ؟نىلصي رع يفسر ياو

 ظ - طعس كيم يلع ذر توها تسخن (ىغل خت سوعو ىفإ

 ها نرش



 ,دامال عم لخر ايكون وسخ او مامالا ةلص 4 حخج ره ةضلالصب

 بل لوف وحو رضي او زيبارمحلا ةلاضيا ذك تلال صالو
 ىسمسلا تفر اذا ابرق نإ لل حا حا ده كلذ و جئسول

 كلي ةّملاب تتش الرس ازيرملفلا ىواتغلا ف وكذو لاوزلا تقددلل
 ىسو باو ةفنحك ردع َخَتملاب حهتش راف ةريقلاؤ ماها
 اهكَري كِحرهظلا ةدس ن كنت مرد 45 دخرزلا هج

 اة حكادا كيرباشجل ملوا ةعابلا توف ىشخاذا عي نيللي

 ىلإ نك تفاورةرفظلا انفلاؤ كذد و يلاوصد شؤلدس
 ىيّشلا عولط بق ىلا ةولص دجداحاضق ؛مأعخرسناو نبل ةدصإبف ظ

 لك جوش 4 عشر رنا سصلالو نيالزب اراد لن ريق د لوجاب ظ
 اذك[ خال عمعزم حَقتمم نوكيو لاو بفم توكيالف يول

 لدي اند وسلا باب دنع ىفلا قعر ليصم حرب راظلا يداتفلاك ظ
 .. تسل: اع فقال ةيّضلاؤ مامالا داكاذا دجاج ةكركاخ ظ

 ' "هن موزولا ل0/ىداتفلاراتخؤم ؟َضيااذكذنملا لفاحتلاو
 لصقل لع تؤلف ةولص لذا ناك ط وسبل رفا ةتسركت
 ابغلل ةتمىغلا ةتمدعب سلا يوقا جر هاو لاق ةتولفلا

 ١ غأيف نتخيل لاو يلع كتم 1 ساخغ ان ىلا دعبل ٠
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 أ

 ا



 . ال
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 5 اناا
 5 -. م هي كال 02-

 ١ نسلط ديف نارا ملا ؛ كةو ا ثعلا لبق تلا مس صحلا حبق يلا

 ىتلا عب هلا ريادحط ايف وكذو هط يسبلا فا نمجصعلا لبق لا در

 ١" يىتلاوؤللف عكردعب ناسلاىق ا بق 22 كا ءاثعلا حش

 ليقو "اوس اهلك غلا دعب لاو اهرعب لاو ىيظلا لبق

 الق اوس كل ذاك ن اريىتصلا 23 ممالوصور,لغلا حف قل ١

 رعبا نوكيام لضفالا نككو هجو نود هحيب دا ضغلا ىنج

 ١ هللا لبقىنلا ةّشلال سول عونمللو صالضممل مججاو اإل نم
 طصب جوفاشنلاددعو انرسعا دكر نمنالنيّيلستب تاعكر وبر

 ةنملاو يزلادبب ملعتول 52 ةيعيزنلا حانال ا

 100 نم صقسارباون نككوالجبفو طقست لبق طئساه

 | اكدعم تاف اوس تالاَض اقولنع تتافاذا نمت

  ةيضيؤلاعم تاق نارْمَعَت ان اف فلا ةنتس يوس ضولا عمدا

 ضؤلا نودب تافاذا مف | ماسح أنب | كك نيب ف هلخالب

 جدي ل وقاعو او رفعتال هللا اررج قس ون هلو جر كان اوقاع

 | جد عيفتت نككو اًضارمثلا عولطإ بف ضقت ال

 طقس ةينولاورياهنلاو تبادل ة تير) )ارك ل اهولا تقول

 مقا هكننكلا ُ انككنسلا 0 جيف لال ةء طغت

5 ١ 
 - مرم

| ْ 



 - ضقلالف ىف ةدس يئس نينيلرباساّما دان بحخم . ؛

 30000 نيا شمل نل تخلو صرحو تكولا دعب

 *"ةعلزللاجاتو هلونفذ ننرلارظمامالاب كذاز ركتولاعِت

 باقلعلا دنعرضعت ضو ١عمتتافافا ةشلارق دحر

 2 ىلا ةس ل /كرغقنالاها بارخص نعود

 م تفولا طولا دعب ا يضفي صرسو تضاف اذاربظفلا
 سرقلا ثقولا طر ظلادعب اصاضٍفر هظلا حبب جيرالا تتافاذأ
 حان حشو زيادعللة اذكو يييلاوحو كلل رباع دنع
 ” اه بيرففاناو ضنفن ا/مرظعب لاقردا عرشملا كلل هةيركذو ةيبدملا

 جو ل دعو هلا رعد سو باو ةفينح يودع نيتعكيلا
 ربغتل عمار عالقن ةهرغللا حت جشؤ ىكتاذك حيزالابءاحبس
 ىارنعو ثلا سيجد دويتو نس وبدل عءاضقاك يام

 1 4 ىويدرن ة|ىاريشمل ديادحا تلاوروءاضق ىونلا/حل فريح

 يل كو ضفللا تاو حد حوا يضقيال قولا جرخاذاف ظ
 سو يال لعب اشعل نيتع ,سسلاَصي زيادعلا

 لمي نا[ ضفالاف ررعنح ل وقر عاماو دتنامرعسدجت ْ ١
 ىنشايلا ةولص نإ عو يرخا اتسلاّذ نحر عبدان
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 20 ا نسف اق ين اي وا رة وج ا

 ا

 دنع لفنلزمليلا 20011 د جيرالهإ لضفإو نس

 0- عبرا عيراهزلا وس قم هنلااىسج دهيدوسو

 ا . كركلد حرا عنب اوف حي ةفينحول دححو اهزيف قم قش جي
 ا هناي ادعطا حرش ركدو ةمولظنلا يفرك يفي انك ديككشلل

 >>  تيلايلعة ايلا نال ةيلضفال' ثيحزم اهرلع ديزل زا

 | ةعيرشلا ةلصاصب ءانسنآر د نأ ر مج يللا فائتالب ة صورك

لعف ناو ديزينلا كو خساو ةلستب تعكر نا
 ١ كسزل ت

 ظ اطول ةدسؤند سادة افا اي ىزلارسس ماما ٠

 هنا ممل اف ميدل , الرمش نارا دعلاو ركدو هولكهر |ريذلا ةولص سس

 ثنا ةيريرطلا ىواتفلا كو تاب هد املالع دابا ركبأل

 دجللا مج

 ٠ قال ذك ثم نايكي بلا ةيوأدزل ةلصايجفنلا ز تفاخج *

 | هواش رصف كذاذكءافنالوريرطزبب نوكينا اضفالاد

 ” . تفاغإبلا يلو طتلا !كلوساففا طبل رطل افرتاأا

 ' لطول رج هيامف اًيضاس ةاك ناو ءأسانتف رع

 . ىوتغلار اهضضيو ننكلاة كا ذك ديلا ردكم لضفامابفلا

 .. جيف لامعا ساضتاهرسفارت ةلفان اعشز هزه

 | سل بياادعندابن اغنام 3018 هذ نإ عشزد
01 
78 
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 نيتك يونو حفنلا 5-5-5 يرودقلاة ذك نيتعر وفق *
 م اونلاو نمسا ت تاذلل عيبذ لسا طصوا ناقل ةءاشنامت دريدداملك ظ

 ةنم جيوارتلا ايفا هش جوارالام ريالا ويرددكلا اوك ١.

 ارح ةودع زرع ضلظ يدر اكسو بحلم ريكو ١

 ل ذو ةجنرتملا حانت حرشبو ى د اتفلا :صالخو انشا
 ةكتات فلا او لاجلل دس ىوارتلا نإ كيرلا ىو انفلا يس

 انددعارزسو ذعار نيرتعا د جب تاكق تاعكر ميرال مسأ ١
 ظ ةعل/سشلثو ترب  ةردقم عق جركلام رنعاماو جيوناشلا دعم ٠ ظ

 . ليك ايمامس مارال شل نع كح عوارتلا تقو إي ةعاشملل فلتخا هن
 ىغلا عولط ليلا عيجبت اها اشم ءرضا تلازم عا جو ىلهسل ظ
 ءاشعلااماهقو يراك يام ةماعداةوارتقو هوجو ءاًشعلالبف 0

 1١ لاق تاهو است ب هرتوللدهبواءاشعل ليتاصةسذافتتولت
 : نيكيالءاشعلا ادب حيال سول موصل اقسلالعواءاماللىضاقلا ٠
 يواتخلا انكي هيت نوكيو ناجزتولادهو ءاطسلا هبا موب ظ

 0 ةيسورب دجاو زنوأ لق 5 كييلبارخا 2 دعلا رعب عوازتلا تقو نا يقال ذعح تح ةيريظلا ا
 0 ةن بسر يرورقلا كلذ ناضم نبش ر بغي ةع اهيرتولااصياكن م ٠

 ا !آ 1 3 جوملا هدحؤ هل و ايس دما ناضمر ىئزئولا املا ظ

“ 3# 



 انامل جدلتلايف ارقي نمنع لكس فربولا مامالانا ةمال 7

 ظ يف ئامرككآ ضغلاهإتكو هب سالك اقف ةكاقلاواغرا

 اد لتلك اواو يواتف حاذكضفاةعابجنإ

 1 !بحاص كو موقلاريفنتك ىدّوإلم هيرتاف

 ١ اهح نكلاكنيتاداراو جم واتلا3 حافلا ء!قاذإرفا يدتفلا

 فلتخإ مايق ا امل ادعاق ماهالىصاذا

 ظ عاجاماب ادعاف نسف دتقالصدو لديجزنا عقال 54بك ت1

 يواتفلا انك ترو عربغدارعاق ييوارتلاءادا مه

ايدل تداف ناو 7 نوجراتخؤ القوي رولا
 ظ 

ضيا مرضقت يرضعب 0 ةعاجج غيض قت سور عاكرظفت
 

 ' ع ميصل ا يصورضم امرضعن لافو ناضم يرش

بك جورتلا طضولو ٌمهظلا ىو
 انا اكيعةرحاو ةليسب ا

03 

 يلع ناس كيسا فا يرخاف سعقو نيتعكر اك دعق

 يداتفلايلكاافكة دحاو ةلسنت نعردو 2-5 ةماعلا لوقل

 5ج عملتي مأق نينه عىصلا ةلباذا نم زنريرظلا
 0 انيك ارصو نوهيلا/يداتغلا ضعب فو كلذ

 12 أنمم عري ملو ناسخ اشم هروح 4و ةلاؤرصلا

 مهو عش ١



 لصعممم مالت اق حولتلاوكرت ةدلابلعا 3 506
 بنام نكاد ك2 كا مس ولصي نلكلاو هتيرب ؤهدحو جولزتل
 نيبو هن هتبب ْه [كإصو ضاق ارسانلا كرنول
 ىدصؤ كدا كناجمغنلا رمق مايقدا ةشسلادا خيال
 زاجةينب ع عفش لكك دبع حم مم هش »سم قرس اك بانا
 ناميزوسبو هللا كج نقم للاي ماطتناو
 5 صيد ماهالجيرنوأف عوارتلرضعب كير دازم اكمال

 و ذاكرا عوط ل ةوصلازم هنو دلو فيضرد لزن لج, فخ هرحو ظ
 »و ة:منايحال 3 ناك أو هدرو كتبا فاضل ارششك ٠
 كلشي ةعل/ شعل شدا ااىجؤنكو كتعرابزق اوِةَنَش عيقلا ١

 مناباع او ملسو د ابلغ هلل موو ناصتحجاملش
 ظ ا :هام يف نيبافال وصال
 كاست تسب ةعا/عسشعا تا بياغأل ةلصاماو تاملسش
 وخلا زقتاد عبار ريل دو بير هرم تاره زمرسجخلقا 5
 هتفعبانطاورو دتمدخانرع الخ نير نا فاععت هللالاض بولا ,
 يي ]لإ هنبادعو دو ضعب دعا ثم انريساو هتبحئ انبولقف ٠١
 هاه ةيغيز 00 هن ةيزإدبلو نديعلوة عاف ١
ْ 



: 4 
 انأ ْ

 فلنح اا

ع نشا عي دواي التاج وكسو اهي
 1 سفن 1 ش

 |  ريرطاصلاى فنك ةىلاط تسلا هالضملا مغرسفنوز 0

 دبعل هلالع بهيتلوتسرت ىلا رمال حلاو ب مولبلاو ةروكرلاو

10 اعف ىَدو ضيدرملاو زواسملاو ْن نون أو ىصلاو ةاوملاو
 تشن 

 ظ دعقمايلعا6 غب خيرا اكفمشونَل سلك يذبل لع 3 ةعجاللقفلا

 ٠ اهلا اذك ل حيل ةمزلتا و ةرياف دبججوناو رئدلا دو لماع جو ناو

 .”قيااطاسال ماج سدير سفن غيف ضىقلاة سلاما

 ١ ١ هيف عير صلل باب قلغاو كول ناونجر م هفالو تقولاو ةبططإو

 ١ ١ شاترمل الو انكج ل لوختلاب سانا كولو اخ

 1 < هد ذيف تهفاام ضرك ك5دقف عمل كيرصم ا اما قت

 نعيورلاواب نع يفر لوف ابانبا دعا ديف ماكترق قت مايك /ديف امك إهرف تدفنو

ةرلبوه عما كك مصل لاف رداةغياح ىلإ
 0 2" قاوساو تحل أررف ريك 

منإ لعرب لو ايفو قاس راحو
 |...” اظل هيلا نا

 دخلا م لا

0ه ضيب اوس ا
 | اذحودحدب 0

 0 نكح رح فرصإل لحجر ريم لح لإ

الآ اوهججاول لت هيل اتي بديا
 < كلتا 

5 

100 
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 ا

 ا
 ا ٠
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1 
3 
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 ل
/ 0 
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 5 ا

 ا
 4 اجل أ
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 ظ 1 ا ا
 نصدر يواخلا سلال اهيصم ويلا ونيابة

 + اا افلا دج ىلا هلاشخاو عاد نإ ل وق
 كنز كسن أك ودعم عاجججا ءاّمجالرم

 ىسجلا ماكل فح دس علاو ناوسنلاه كك صلاز يصلارم عضوملا ٠

 00 وردم مه وا نا طلسم ديف نكي نات دنع ب هدلاداظأل

 ىحو ج جر نسي ادنع ةحدهوزتكلاا اذك« مكاو قعنم
 يلاولاورهاقلا نكملاذاىتيغملا طبت دو صاظلا وعدو ىف جاكراتخا ٠

 ةنعياوصيوعن قيس لاو هيف عضوا (ركواهتفم
 حماتشمويف فذ فال ةرشع هيف نكي عضوم أك ل سول ا نعس ٠
ْ 

|] 

 ئصهرلكلا هدعيأم عماهكرصمل ىروغلا نايفسداق ةشن 3

 انصاعفرنق قيسو يراخو را ذ ةئلطللاراضمال كدتع |

 امام اول فحةناضكو ةشمركت ةعلطن وه /د وغلا
 اوداع  ثيرلد هبْسا|مو ىرع نوط دنع دنحرم تاون مجاصمرطم

 1 نك ماهل قناتيسدو 38 ران دعفكجا/م هن اف درلا ؛ ظ

 ا
1 

 ا

 | ا ظ ىفا أبرق ةعاط ماقال يف نودودغمأبيف نكسب ةعايبللرعم ظ

 لاس |ةيغبلا | ب انكو هيففلا بحاصكذد ةيريظلاىواثفلا ٠
 كيفي تين جر 20مل ناخبا يلا نك ماهل



 - ها
 ممل 25015 8 .٠١ يي سي سييسبي سه بسس

 نبكي  اوفرةعاجد:لةمافا ماب لقنالإ امن ةكياكدا حيعتب

 عبط ناوجو كلخلا عقو عضومإكٌدككز علا فن صم باور
0-7 107 

 . عقلاوزب يتم كا يتحاوبظفلا اكغن خوونيو تاعار وبر  ةحال دعب
 ظ نب اهيميظلاءادأب كيق ىلا ةدرعزع نوجخيابعق 5

  تييلوتلا ةعفطج ىلا عير يو وفلتر يايزلاةاذك
 2 نيو هيلجر دخا ىوسابقو همويربط يود لبق ضد

 ظ وحال ةينقلربادكف يجز الل يدكازلا يدا حلاق

 ا حجب راصاملو دتقو ترها ظرح/ ل صان تؤ لقي نا

  ةمالكحل مضعتإاق مويا ان #ا ةضيرفلال صيف اوفلتخا

 ١ د5 ةحه ضع لاق اهضفا ةحيلب تاالورظلااّماو زحام
 ظ امالبباس يف ضقلاو صام مديلا5 تف ضرغلا ضعب لاقد

 ؤ اينيلالاف و نحيل انابايطاقسات_ىمان دنككو بطلا ىتعي

 ١ الاحيلط وجي السي نق وصلك طش يبرم جرف
 ظ ةماقانوجيلاو ذي خلقت اًعيقالف اتش أ زعد ١ بنعظد/رارح

 ' قال ىضافلاريمالوحو ناطل لاوس نبو ناطلّلا لامع
 > ظ ظ

 .. يالا بدهم غيل اطل تلازم دادلل ةسريارضاو ىرورقل



 ىببل ناطلسلا 2 اثلالاقو افلا وو لاو دف ىف سيلىذلا ظ
 ميبلامالاف زداجحفسو كله ةعربرظلا ىواتفلا ينكذد اتم
 ناتاضقلا :ورماياغلذل ةنا/ةع لوك صد ىضاقلاف
 1« زوجك تاضقلاوهفاقانحج دارا ساتلاوعجب
 قشرعس تءاكاذا ةفيلط م دل ىتنمالئىلا بلغتملا قلخ
 بحاص 55و اغلا ] نهو ريرهظلاىوأتفلاو يوأتفلارصالضف دك ظ اذكناكزباليا كك تير تبامو لحدا رمل ةرييس دتيعي
 لسهؤ يديم يىدكالا نيلا ميو نيدلا لع مامللاناةبنقلا 1

 ةريسؤ كد دابعالو عب ةماقإؤ باور صب مئاتكق د ايصال م ةماقافابلاور يصاب دلا هنعج ايلاو راك ريم) هبصن 3
 نها "يبول يئاعءاج لاو لج زح وكي فيكلكلاةرلصتدسفأ ١ 0 ياسو دعا مو «ييلازخ» لاهل ٠
 تولا ارطتارشستومو كن لص ت>سنف ة. ل ليكن اكعد ذل ْ

 - صعلا تقوؤل هتداق اوك فوقي حركللام ناكو سيظلا تقو صو
 1ءاولبارزمد طحسللاف اذكنيتقولا وخان هبحن ماعاد
 ييددثالن هللاامريجدمنو ةعتبحبالاق ددعلالق اؤاوفلتخا
 ةيئرلإو يرورقلاؤ انك ماه/ىوس هدداشا سوت كلاقدومامالا



د طشرم صلف ناكذااتحو اذ
 ظ روكي رولا 'نانو

نلاوءاسلاب لويس ةرايزح ةعانمف نيرا
 ١ ةياي

لاو لشي نيجي كيا سلاو دياب يو
 نا لينلاد ديبع

اتفلاطميؤ نكد ذو حفزلاقو ةعللف امو
 1! باصااذاىو

# فقام ةعربؤ وفا ةعبب موديدتب طم نال"
 ا ةعلطقت

واذا طعجاع اقم نيللاقو ناجرج سافإح د كنا ذا
 هببارعض

بطخي ةبطنمل ةعيب طياشزم 2 تدر,دالع
 نتطخ ءانا/

  ةدعقلا نص تن ددادعملاو يرددقلا و انك ةرعقبا منباصغ

 لشاَكج يفاكلا لاقو ل طرشي تبدو ؤجارتس لل ان سنع

 بطخول فخ تكلاط ناو ةرحاولا نما نع تلي الذح

دعو ىرودقكلا ةانكهركيو ناح ةرايزج يلح اًعات
 ١ ت

وجو ةرايطلا ودب نوجالج فسويبادسع 2
 لا لوف 

 ينهض [يرف مايقلا كوقيوررتطلل رشم ازا ةدجا

 أ 0 ىا4ىيينب طخول فخ ا ضيرف اهرنب طسللبو ةرلغلا

لل دهم وا هللاي/ لإ! /واذللا ناكل اغف ج 1
 انهاع دز ملو ه

لقو ريأيزلاو كييحفلاو طوبا اذكي ةفشح ل دنع ناج
 | | (ل

 | هوست رك حوزجا/ هللا مرج ديو ىسيي !يلولا
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 اس
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 ل
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 ظ100000اايللببب 52 272193اُاُلُْْلاسْْسساكج ا

« 

 رماقإ نكت كالا كك انك عج وداذلا دنع اضدا نكدطخ

 و لرجال ةينريجيس اكل ذا 3 فيلزم داق هاند يما ذعلل
 ضفاقلاوا طرشلا بحاصوا ةغيلخ ةعلجل اصف لاد تامود |

 ليز اجا تماق أع ساقلا و فناو مزهدحاو نكيملتاوزاج ٠
 ال ْ : ملم رياك ريزمرب ىدشقا ن الرنج مل بيملل ذا سيغي دحاو ا

 فض دع ليلا تاكسن جي ةفيحاب ددع اي >اوثيعلل .٠
 'لاقورسطع ذا تر ةبطنلل لصق احمل ددط داق توك ناعا
 ٠ نلق ةتةططلزع بويا ساطع لسرايا بزي هتاددل
 ور 1 نيدنشلا/ارقم اىدنع ةبطخرةبامّلق'يركتزإإ وامالاوضاغلا ْ

 امال جخاذا ةسسدلوسرو هدب هل قيل هلل تاي هنوف
 1 رمل دلاقو لاق ناوقإل مالكتاو ةيلشلاساتسلا كيم نعل اه
 0 البق زنا ذاو طخ ناك مانال جرخاذا مداهتإ ساب
 نأ .ريتقولا نرخ ةداصلا نا امل زلوكاب حبق ًئاورك
 الاةولصلا مات: عوطتلا اصل ز» هارملاو اسيا اودع

 تتيفلل 1ينمزاذكةدح طكريخرم ةطنمل نو 4 نوعي
 09 عميل للاضي ةيطخل مامالو فيا لصد ردا لبيردكتنل ٠
 ]| هننلا من ابانامزىتف) تنكقيشلاواحو ا امالىناقل لاف ةضلخ ظ

 5 ذل 1



 نيته 00--- اًعبرا
 '- للآو نيعضوهؤ دحاو صه ذعيبب ةماقانادج عير عش

 : ناجضومف نوكانعا ج ج2 فسدوإ ىل اداقد شان م 5

 | سيوطب فأن كد 1 يس

 ] | دقباسلا: نيعصومو اهولَسو ا ةمومضلاإح

 ساؤروفلا ول صيد ضاتناوافناا داناكت وماء

 2 هش دلوسم 523 هيجان امتد ١ ةقيايبا ليج

 انلاراعلولا هول ازم عيل 1 موج ا ا هلا

 ظ ” لاسم نا هاي هردع يدرج راف

 ظ لاق هيفاغلتخا ةشااشلا | ةعلركازم عوكرلازم دست

 - كضيف دعي يدمر صير دئلا مرج ضس روب باو ٌءؤشنحإل

 ا 0 نيتعكر

 1 ةرعقلا بترا اه نح جوناشلا لوف دق ارم عرب ظ عبرا نال

 | ذل هجعنم طعج حوش رج ار
 سفك ماها عيل اذ طبخ ا كن ريادبلا كرام ام دجوزم

 | ام لاذ ةعال ةيرعيرظلا ايدكيرصي يبا

 0 م

 1 ١ اال ا6» -
.- 

 ا 2

 ىلع - 5



 فس يللا اضم زيرظلاىد تفل كد اذكر غالب تءاجدقو
 تيزابحو كلذ دلل هرئرترذعالو ماما ةولصإ بق علل موي هلزام
 ابرلا هجوتف ةعيارضك نا هل ادب ناف يرددلاؤا نكرتولص

 قس لاقو ابرلا ىتبسلاب جر ةفشحفإ سس عيربظلا ةولصتلطب

 ىضو هركبرخود مناد ةعلجل ماهل عرفي نا كل ةوصلارخو) 3 اس اسم د

 سانلا كرب ةميلل هيل لقالاد 307 تؤلذؤللا نذل ذاو ميلا ٠
 طسبلاف 2نئرودقلاؤ ذك ة عطل! حدو كل شملاو عيبا ١

 ناكف عسلابكو لشلاو عيبلا هدنع مي ىذلاربتعللا تالف
 ىحزباو مامال جيرخر مير بدملا ردع نا ل( ص دوق يواعلا

 هيلمع ةئاااص دلل ادوسر دبع اه ديل ناك ى زال سال لضفال
 :ِ ريتعمربغ كل ذفرمشلا لا وز لبق نوكي نا ذالكنا ضالو سد
 لوما اعو لرينل الع ن اك/ اوس لاوؤلا دعم ن اذا لّواربتعللو

 يذلاو العند يل نود دولا دعصد هنددلا 5 نيب ِِه «لدزلا ظ

 لعب, سال نيد طبل او مالا باهر ؤفاورطوسبلا يمر
 2 ؟ رار, فدْلَدو عيضد يب ربنلا سعوعو ئاشلا نادال ناذالزعربتعلا ٠

 !ش ا فيرقلا خخ لّوالا نا نال وجربت علا نادال ز بولا ى واتغلا 5 " 3



 ةمس ةس
 0-0 2 سس سس سس 79ا77

 ا ةس4إب هتمزل ذوي موب دش ثله نا يول نا ةحبل م ىرصلالخداذا

 5 ئلصلا تقو لوخدلبف كلذ هموئزسرصللازم حورالمؤ ناو

 جتنا يذل ناديقغلالاق ممزلب تقولا ل وحد دعبو مهزلبا/

 ىوسلا لاف فخ همنليالت قولا لوضددعب ناكناو موزم
 طخ لو اصلا يس نيل ناكا ذا ياسا ت را ذفا دبل

 سأبا/زم كل ةباطمالل ايو افا كلما تسيل ساّثلا باقد

 اوفلتخا فن :رديعلا ةولصةلصف ءاطئللإو لاوَسلاب

 اص بج لافزنا جب ةفيصوازه لل ريوردانب ا يكازع

 هيلع ةعبل بكاكضو ةعبجل بءاكراصمال]صاارعديعلا
  ديبعلاه ضيرلاو ف اسلا لع بِيلالا فط| بحد يعلا ىلع بي
 1 سلسل ع ماما كو اذلك يورمان | لكس بظنعو زامزل ة لنك

 ١ سنخةوملال سومو اركذ َكنامرهلل ةازكد تمرر علا ةولصأنلا

 و طبات ايباما 20007 اتايصالاو وه ري اغكروفايزلا

  احاصيوجو طش وهف زل بدجو ذب وحاملكف بنوجف
 ٠ ا ان7عافط اعلا ناذالاو ناطلسلاو صلو ماملازمررعلا

  اًهياانك نت ديعلاو ةواصلادجر ةتسارزاف طال اًكئاتم
 | ةولصو فوُحا/ ظلال ودب ةملللناتحىواتفلا صالخأم

/ 



 هريعلاؤ رخقيو ةعئلا ةيطاخ د قبو ةنئاحامؤودب ديعلا
 مجوييووخ وصلا دعب داعتاو اصب ناجديعلاتمرقنا>

 سي ءاديؤ شل فلتخا تس ديعلا مون بلي طاسبشلا ٠

 ءاما/ خف فخو تال ممفجلالقو هوك مضعب لاق زاب

 نلمس ةدبحونزعدا نر ؤز صبه دز وعاوجؤوولا مه لذ يش
 و لاتيبو )تغب نارا ينس اذ تنطغلا هول ف ممازل ب قيمنان
 ابيطسيو لسيغو | ناكاي دج دبا يش نسا سبإ وش دب
 اصيل ناك أف هئالوبع يفاَمآَفنا نع ناك طفلا رقرص جد
 نم عرفر سيح جيؤيالمصلل ذبو دنم قوؤيو دا نيحمذي قش

 نبوقلازم راوانت نوكت ىتةح موه لوا ٍؤقورنيالو ديعلا ةولضقلا ٠
 ' دعا نم حجوا نطل ؤإ جر خينح هب لحارس
 فكر ذكت يغلف يباب ةيادضا بعاص عضانايطفلا ٠١
 انيقم ممالشلو ءأهقفلادازو ءاهفغلا َدعَكو ماكنا يشب ليوسم ظ

 ليقللا قيرط ةبارجريكب دا عمرر جنو فسويوبادنس ف تريزا
 مالسلا/ يب طوس هيف ركتو 22 1غ وإ ذوق محلا هطغلا درع ا
 نعؤسور ا نعاص/! يور لاقف ع لوح ازح نيت ورنا ىالتخا
 | 0١ يهيو طفلا درع لصلل قيرمؤ ل هجيتكإم ارنا مرور دفبحل

0 5 7 
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17 

 مددكلا

 دنتا جر ةفينيولن ع يئدأد ساي دادعغبلا نإ عنيزه ىواصلا كرو

 ةسنءاهؤفلا عقلا ذكاورجطفلا دبع اصلا قيرط يدب
 لاقإسلا قطو يبكتلا سرج زاجاجقفتا قاف ضلع بعؤانا
 يلين اذاف ليج ض4 يل باص غل حج ركب ءابزغلا ةذخ

 قتجرودقلالاذكديعلالبف لبصملاؤ.افنتتا# كرتي ايلا
 نيكيروا سرق سمتلاتعفتراام يهدي ديعلا ةولص تقود

 يرينا حضنالد ايزقو جبهيمثلا تالزناف كوز

 ليصن نيديعلا ةولص ءادآد يفتن آَباَما كر طفلارخود
 كانويب لوفبو حلتتفالا ربك كبف نيتعلر سال امال

 ذكي يةروسو ةةلغلا'لرقي زماشلت كيش ىلإ مل
 داشملث ليكي 06 لقي ةنناذلاىل ماقاذاف اكن عري ةريكت

 الا ةعئئلازم ةخلث اكتسدبائزلا تاريكتلا نوكبف دعباإلب هلو
 ظ ابكتو حاتتفال ربك تايلصا ةشلثو ةِشاشلازم 1تلثو يف
  كلبلتلادعب يلفال علاج ليقيفزوتقلازجب يلاوبو عيل لل

 قلدحو دوعسيم نبا لّوَق أنعو تاركا حبق زنا ف
 / دك

 ١ ةميعولو يوشلا/ىسوموباو ينط مارب ةبقحو ي اهلازبا
 ١ .أكقالعدخااّنإو نيعملمزع دلل وضير يراصنالوومسوباف

0 
 دل

 نإ 1 2 00 هم

 اال لاو 2
41 0000 

 |! 10 ١ ياا ©
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 0 - : ١ 5 ١ غصظلل يااا اججباببعء/بهاايتملاملابمببببُب

 ىيظ نري ايزلاو طوسبملا قيركذ اذك نه ملزل ضر دوعسم نبوغب
 اًعلثل هيبرم/مدع هل اور سابع نبالوقب موبلا ةماعلا لع
 لسلتلا )هلاب ساتلاورماسابعلا ىنب ل تلقننا ا ٌميالولا نالكلذو

 2و هربزع يورام ليقأت وو عوطد انم غأونبكو جوجو
 ديشيرلا ثور اص هفلخو ديَعَلا :ولص نس انلاب صو :أرغن مف
 معلب ا وغير نسل دلو ازك دنع هللا ضر دز تاريكت ريكو
 > لوغب هزت ]لك زيكيانا هجرها ربك واحنا ديب وكف زك
 طوسماؤ اذكدافتعا و اي دما/هرمالالقنمإ كن:العغف كدع

 هلوق نأكت ددع داناونير دوعسسرب نوف وصو بديلا مها طيدللد
 نعت خعضوملا فو ددعل فو نح .ناونور ىلكع نإ! لوقل افلا كغ
 ثلث ناورفو ةربكب فعاتش ا زياور يا تياوررويرغملا فرس اضن
 سضي والا ةدرلا ؤ سجد اور قطبلاو ةيلصا دنت ركب رطع
 ةياشلاؤعيراو ىلوال دعترلا ف سمج وال زياوزا ذو كضاذلاؤ
 اكلت دهر س ابحر زيادر ابا ركااذك ذعكرإك ةنيكبلابادبيو
 نسوي ةاطع ىواتفلا ةصالخؤ ككوزيايزلاؤ لصفتلاازصعو
 :.اوربا ل حز طيعتل هلا سنع دتاوضررس ا ضزبا لاف أمك ع
 ' يك ذى ريكو يفر لصتنلا امره غل بي بآل

 داو ,ن 4 ا



 . قيحورع يور طوسلاو سن كننىو 55 هلخؤاذكريتي اورلاب

 نبيل هاش تا عيت نلت نوقب نير كب لكزإب نكي رتاع

فشح كرنع فتا نش وشموكذ دبعلا تا تاركت اكمل
 2 ة

 جر نسوا .ول كوع تح دئاوزلا اريد خفرت هللا امجدجد

 ماكو لسالاطوسم ةاذكد؟ناوزلا تركت ةربدي عفربال .- 05

 3 1 1نسريلا عفر ك كنالب عيرسلا د وك ابججإل دع ءأئ وتلا

 هنز «ديعلا يلب هريدي ع سرب طقتلملا !ششّدو رب دبعلا

 ديئاوزلا »بق حاتتفدلا ةردْلت بيقع ءانشلاب َياكيزلا نالخال

 سند اوزلا تاريكتلا دمت لوقي زافوليل بل نبال وقوي
 . حاتفالا هش بيقع جيوسوب هليدنعرب ياي دوعتلا اما

 . ةأقلا ديكيس حدي ًاوزلادعب جاد لنكو دياوزلا تارك ات

 ظ الات اول قت ايؤفلا محول وسلا ةءانكهرنع ةادلز ال

 ظ ارك اس نايإب تاريملا تي لدعلا : | ةولبصإ وكول هم

 قخموارلاؤ شهبا سيد بعلا تالي كونان 26

 ثطقس ديعلا ةولصإ يدين ناؤبذ طغلا عوبرملا تلززوا ظ

 | ونسب 52 00 ةيقلا لص



 0 هلاموي؛ةلصلا وشم دع دك ن اكن ارك نذغربغبو ار ذعب اصوكت
 ديعلا 1ص هتافزمو كا ذدعب اصيالف رغلا دهبو يا ا صلص رع
 ىم جوف تلااف 32 ويغدىر ورلا ةلذكأ نلقي لءوحو
 ١و د نلت اعراب انس ءرحواصيررعل :رصدتلف

 ىلصت ميزا ىنعو هرحو اصيالا :ددعديعلا ةرلصإصل

 هرحو اصن نإّبحا ناك سنع لونه رسل ناطلسلاو مالنا

 دتاوضر هوعسم نيازعيور التادر جبرا هدحو ع داضفرلاذ
 . لإ القي تاعار جدر إل صديعلا ةلص دتئلورم لاه زنا دنع ظ

 2ظ001 6 نواح ىض وسلاو :ٍندانلا و عالا كبتر مسا مس يبدأ
 يرو لاراو دلت فلا ماتا ل طبل دكا طيز ج اباد قيال

 ساخر: كلكم سا علارافراَيا ةهنز دن ىنتمو ةشلث ٠
 قيرغتلاو للا مرنبامف ناموبلاوصاخقدرشتترشع ثلاشلاو ٠
 نارين ذلَلعلا فدشخا 22 يداتفلا ةصالخإلاذكاكيح ظ

 فيزيتتلا كيك قب انرقلا مامنالرككو بجاوو نس قرتلا
 !1 1 ا تلا تارت طيش لد ءايتفلا رز 2 طانك ب جاو مزعذللا ظ ْ ١ ىتتمزواو يدادزيلاو سيلا ا ةرككجشبلاؤو عضيالؤ طقم

 1 ظ ] : : : 2 ا نل



 مص الخ أوك ذد دثل تاز دلو كلامو هواش ربو

لا رك 000 | ام اوقفت 7!انول عت ايواتفلا
 لص لعب قت

]| سعد ةولصٍبقعونا هما تغلف اوغلتخاو ه رةفرعمونموفلا
 

لاقو عب ةفيحوادنع تاواص ةَيقأَف جول مويزم 7 03 ظ
 كوبا 

ماتارخ >ازهصعلا ةولص بقع دل | يجدد
 ةتللوعو قرتتلا 

اليع هيلعو َج دفاشسلا دنعازكو ةولصن ورّدعو
 ةجنساتل

 < تادقلل تايوتكلا تاونصلا ل اسمال لها عز كلا ذخ رش

نيلصناو ناوشلا اع بتال وحق زءا جز ءادلباب
 ١ ةعاج 

لرفاسم ككل هيلعف ميالة ربوككالصنملكاده 0
 1 

ةعادلف ريغوارصلاو هل ةلرماوا ناكةلبجر اًمقموا نأك
 . هذحفو ا 

بو ديعلا ةولص بيقعو زدولا سيقع ريا
 ْ' ةاسٍريقعرك

لا ةرحاو ةمم نوقد ناركملا هن هدناعزل
 5 هلااربلادلل | ريلآة ل

 2 يقفاشلانارءانعلا4 يك د »لا هكل و ريكا ئل اسبكهتياو "00

 ةعاجاولصاذا تورفاسإلا ذات تيلقم كريب
 كيم إ

 ظ كلت ؤىضقو فييشتلا مايرم ةولصلا كول فن نانياور

 ظ ظل فتيواتفلا م ةصاعمخ ازكي لخلابردكي رداق منال

دي دج يودع
 | ةفاصدت 

200 4 



 ررلاو سكيب ىضقيل نيل مب اريِغيإل صاضقو ميال نعول

 يلع ذليقلا ]هجم ت تولازم لجرلا برق اذا كتبا نطير صف
 هاينق اع اًيقاشس عكيي نا ساتلا نييباو فولا ن0 نيالا دقش

 دتشسا اذا يواطلا حشا كس عورلا جورطرسا انه تابدشو

 ونقل نارت|وخاو باق دص ع بجااولاف نوما دو لجرلا ضرم
 اكسفلبو عي وسو بوقي نككو لق دل اولوغلالف ة» لا ذلك

 ببقعل مث ءاديع هي ءاي] دشن تاماذا ةن طلاب

 لعام زوم, ساتلامدعاب س اًبارورخو نهزايجابؤ هينا
 انذكوعيإلا دعبللا بابل قا كذ ل يس تيل ا ٠ْ ١

 لافواندنع جف راحلاالابحسغلا هس ةتواوفلا هفضل ٠
 سنللحسغي نمت درابلا الار جبسغي ناجضقا ل جوفاشللا ا

 اما يي ىدلبل حرض و ضيالو قتالن نيثالو كيال ىكاللك
 نكيماو ناو با واجي را زكف ةويرشلا جبع حيحلزمأن كانا ]بيملاد قبلا ظ
 ال ش < دال و دتخاء عا جسغي ىاندلف ةدرّسه نعام ظ

 1 مجوذ مف ناكانأف لاحرلا اريغ كاّض نكيملو قسلاؤللالا . ١

 | ١ 1قزبا رج يبججااف نكرلاداو ةقرخربغب هحبيأ رينافأ نمرخ ظ

 ظ 0 نال ذإرا سيرا هلا نا قاكخا/ىواتفلارضعب رك ظ

 هل 1
2 0 



 1 ناطنسضابسم هس 55

 ١ فكه خت عذاةعاهائم تتداول توفي

 ١ رنرس لبجرلا لبق / لبق قاك/دتحو دلذالاو دلعي تافابحرو

 ظ للصو عضو ين دوإوملا لييتساناو ير مصرس لا يبقزمو

 ١ يهدقل انكم هيلعاتمب ماو ةقرخأ. جدالوتإ ناو يلع

 كيال فير وزنه دنع ءاجباي نوص حفر نا قبصلا ]:لوتساو

 000 يا هي

 دلو انطيفو تحاماذإ بلل ربانعلا 2 كك زكؤرطو

 || دسم 1 جو ايزطب حسن بطضي

 00 ا سك ايو

 . كلذحو جيو سام ىلزمأزطب تب .دويجّإفلا
 . ةنفسلاؤ تاموتي هج ذمامالل ذاب تلذوعفزلا ةيسل ظ

 ١ كولا حف 8 انك ولا 3 2 يئببو يلع[ صلو ع نقكيو حسغل

 ” يف مدام ل ساق ب ىسضتاعتيلل ةلاسغ م عيغ

قافتإب يلم سنو فكي نكت >1 يزل ماو ردن
 ' 

قفاشانسع ةتئات يقفل بك انك ولا
 0 

 تاور دييشلا تسهل عيا تكد يحل الع

1 
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 1 ا نع :

 رلولاو تاما 1

 ا
 ا دكا

 را
 > طهلدس

 1 سي لراجو 3 0

 ١ 0 ا
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 لل داماكذتلا دلاجلا موس لديرلتعب بيلو ةديدجلا مولظموتق
 هجر اهو طويلا لتكن 0 ىنعم ل ضو لتلا

 ناجي موا ةحامولعملت اغلا نوكي ناهود تبقلادنح ع موبق 1

 دنا انازيادعلافكذوأة تقلا ةدكزلفإ تعم وح هوكي ظ

 كانه بجاولا تامل جسغرلتاقل 50مل حيرجإزت
 ظ اي تال هانا جملا ححالع ةمأسقلاو مولا

 ظ

 ظ
0 

29 

 اناعر جيو نسر دبااق الخ فيجي د دعو غلق الا ٠
 دعا بووسجب زداف ص اصقوا مج ىحالتق إذا لظحتانلوف ٠

 طفتسواعيبتلا#ليززتف ذا اكوظلاب فصوا/ئش يقاذاذكو ١ م
 توجاكف ١في :ءافءالا ؤقرغوا بللي ص اتدرم ءاسإا ميلع ظ

 ىقبلالصا كلنكو لا ءاملا ؛ هرمرجإ ذل يضلازع كلذ

 فليوخم ةريرجرفب حتقولو ةريدككوق قيرلا عاطقد ٠
 وظنللا ؤَنِيِر ارك غنيا ددعج غيل قتم يضيواؤط

 صو رعي حبق كك اف لاموهعمدي اتعب بك مو دف ظ
 لنا ةراكصقل|ناوار يرش نكس وتقل نافداللاة لعرماصتلا ٠

 هحوعباوا ةيرجءوسواركو/|رعغصرر رظ ناكاشت ةريرك
 وفود تجدد اواويديش نكي مدنبا|إتقا ذا: ةركلا

 ف 1
2 2 



 5 0” ا ل سو ضم الاخ

 ظ نول ماكر داهش تلطب ثراذا كح قلخم ثر بأيد

 داطإضاف ذا هسسرو دم
 ١

 اذكورخا نامل ىددذ دحاصزم لوكا جطلدعب ىوارتوا ب

 اً نا جرجحالق واح رلماأكَرادوامو جدام يفي :

 رناويداتفلا صاكخ ذا ذكت ترم ىبرف ماكي وك مأك

 اتاشتراد اك ةمخواطاطسفهوأوا» ؛ ا ىما ,ىمازه ىرنبب ضوا

 طبول ىماب ةّدمولا فخرا مرصد جم نبوي ابا ردع

 | لاتقلا ؤك(جقمراصااذا قشتبادعإ لا ؤاذك اجيب مدار

 ْ نعاعف :يلالصاو جوملا !ثيرملا ملطقوا بالجاها عم

 || نحزنعما نإ رمح 1

 ميورعصلا عمال ةلذككتت نواب اديش جركيراد ةقالا
 ظ 00 7 و عاود ةاطوب داردم و عبو ا يصعب ءابقفلا

 1 . ةليل هربغوا حمط ببر صلب لتقو !ميلعاو سات و١ نقرياقو١

 ىو اذكءريغوا حال مرصمللا جاخوا حل سرا يلابوا

 قادس لاب غرزوسال تجاوؤوساةراكلاب وعلا
 مجلد جلت لاو فيلا لشق "لك

 انها ثا و



 صاصقلإبف َتامابظ يدش مع نااللماسقلاو ولاة ظ 0

 ديحوؤ|انرلا ل وهعلا ملت ادع « اديشلاو تت ٠ْ
 بام مدربظلا يهاتغلا ف كدو رجول ا

 فت اخ ناكرم نيباحصغنا١ذاف وال 00
 رلدعو أر رتعلجسغد هل فاو )غد تيما دان زكر حو دا

 عزنلالو دهد ديرشملا عج ضلوا كام فيكجسغج عروضا تلا
 كورقلا زكحلتالو قل و وؤلا دنع عزم د نكو 5-5 4

 انكريلع ومب ملو جيب ملىيطلا عاطقد 1 غيازمزتكنمو هريغد
 اقدلخ مرلحإ صد هلفع ,تاغبلااما د ىوانفلا اّسغو ىودقلا ا ظ

 فاض انك,لع صد و١ ّضاصقوا ارح دوبَعملا ذك يذاشلل ظ

 اا اًموم هسفن مئقزم فشوواتغلاراتخ ظ
 اسنلاوانكيطادل يال رس يش تاكربو هلئا| جر ديغو ةفينح
 يدر 0

 متلسلاللبل/ ناكةيريظلا ىواتفلاؤو ناوللمل ةمبلارسشزع
 زيريزفلا ىواتفلا قاضيا اذكد يلع ايما/مالوقب ىدعسا لع ا

 في ناكدو نع دلل لوضر لاق عاب رازب دلال راه ضيارف لاقو ٠

 نفيد و رضا لد الاد نب .نرالوربظ مامالزيشلا مسالا



 1 ولهم

 فت نيفلتلا ياو دفاتسانلظؤسو لوق ياثلا ناز

 نيكل تلال باسل ةنس تينا روج
 كيلا نفلي فخ فخ تروافو ةيصولاو ندا الع نيفلتلا ميدقت د ايزه بحاو

 ظ تاهت نيديعلل دجوزل> رابح الحراش ىلا ين ناوهصو رزخم نغك

 ١ قطا رو ةرهض نفكو دانك فكو ةنس فل عافارن هلثإع نغللا

 نفل اماو نإ راش ]جة للا ق حقو بإ ادام نلن حجرا قحف لكلا

 0 هذ ةيهزعلا نوكامآو ةلُن : ةلماو و ناب د ىلبترلا ىجؤ ردا فنلا

 رحاو بود ذ نفكتع دنا ىنضر يع نب تعصم راف افيو

 الجرد ةرورلا نفك. ىو رياددطا ا

دررش عج تت هرغو يواتفلا صلخإلانك صضيسلا ن افك
 "تيفظا

 . فلخاجوغيزلب ججفاشلالدو عدلا قوفاص ري سولع

  هيكوقو رفلل و ةماهلا كك مو لجوسبملا ف واسملا ينازكا جرب زف

 ١ طل عا رن ةعجو انخيا خس ضعي | يندتيساوانخياثمرغمب

 انلعفكرمنون ةزادجل ةولصامأو ةويملل ةلاح فلج جره 15

 سان بآل ورك 5 ما مكنيقابلازعط ةسرفعبلارب ماقااذإإ 1

 ١ نسللركد كايف نوكيا ناايطدو تيلاابربوجو ببسو ٠

 | جدام الصلب يلوا ناطلسلاَّنا ج ةفيح زرع

 .٠ ىتاقلاف ||



 لجن هفاخإّضي ناكيذلا صول ماماف نجح ل ناو لو ضاقلاف
 ' نكذخا ةباورلا هدو ةسارق يوذ نمبر قالة م ناد لوسح

 هنئااعبجر جو هتنادبج, ةغينحما لوق راك زوو نك شمه
 نيا روخ امزح اَنْ ا عزب نسلم نينه و ٌقاارعما امال كن

 اياز يشل 5 هنّقف ةزانلطةىلصل ىكلرلاو رح ةئااوغر
 هنلاونرورعس يلف زّمموب كني دل لاو ديعس نآكو دنع هاون ظ

 ام 1للالولو مدقت دنع ديلاوضر نيسظ> لاقف موق نامع
 فسريوبالاق دن ءايؤفلا نوح لوكذم اي !ازكسد كتمدق ظ

 اج لع يلا لع ةولصلا يلوا يملا لو هللا ىعجج,قفاشنلاو ٠
 يدابال جر ةفيح ةكونيحو ا نع نسلم 7 رياورو ويل دلرغن يل دا لل ماما قخ ظ
 سو ناطاسإ ضدحل موقنلاقَحج ديل ن ذان“هأ لاما مديل ظ
 بيرو ادب اييعاصو سكخيبولادابال خخ راما ٠

 ع َىَح رعي نايبولل اليه ناك ناودسهنب نا بحالوسل ير رامادا ظ
 كهانْ د ةلطاب ةسمولا نان وبعلا 1 كذ ناطق ميلعاصيإى رماواوا ٠

 لاقريلعإصي نأي نالفموو ؛راحابزد دنع دل طايع 2 مايذلا :

 داقتلاك نادلة ولصؤ ةرها تمكن لول يونفلا نيل ررصلا
 2 كيك صلال ناورب لانا كو ردربظلا يداتفإزاكال



نلا هيلع كصن لحردجي منار
 ظ ذامامالل فني َتَحناج اس

 2 و
 ا . م - 5 0 2

 سيخملا عب كولا ذكاسيمج راجيا رص« ذك ة زان اعروج 6
 ءان حجة أرك نمو هس اء ح لدتا لازم موقدزدا جر فينجي طا ردس كك 1-21 1

 ١ "نك جخلازم فقد جراكيل نإ كبالاف و نيل نكس ايطسو لم

 0 ةيعيشلا جات جذب يفاذكارطسو ءانكجةلدما نمو ىرملا ا

 ظ قاخزكملايفرهتمتلا نوجملاق فح يوارطلا نعملتن ريأبزلا ##

  الدرتل ؤ ارك ج دفا لا اًهالَخ رضي واو تيؤنانا ةزاعب ة لص نوف
 ' ناكناو <ابهت ضقننا يرخا هزاع ذَن نيبلو ضنا كت :اروطاو

 -. يف مةتلا,قطدتلا ىرشقانا 3 د مهئترطقتفب ل ىوخل ةزادج
 ةريظتربك نان ةولص | يم اد ادا ذإن تل ضالب زاج ةزا ناي لص

 ا انىطاوعداو تللصاناريرا كل مهبل وقي نإ 3سيزب زنوزتم 1 0

 . نكاموش غليل عماليدب عفردو مرابقتو ل نيف تيل *
 ١ عمي كلمسا كراجو كثدكو مهللا كان |ىيس ارو م 0
 ٠ يلد تااركيإلا ارض را لو لو جو كل رحل 00

 00 ل
 اة 0007 قي جيف اشملا ددعو باكاىلللا

 | ندد يعط سحلب خلال عمو حماس مهلا ذوقمد
 21 ه
4 

5 

 53-5 ع - 7

 يبي يب تلا ل



 ل طعو هيجلب اع تردتنو تربو تيلصاك دي لاو اي يحن معياو
 انتوا يدمر فغا مولا لوقدو ةغلاث ةريكت ريكي دج ديجحكلنااتير
 , اف انمدتيحازممهقاان|كناوانرببكوأرغصوا نبيا غوانرعاشو
 يل ذه أنترب نم صفو نايلالؤعاتم هدتيفدت نمو مالساللع ديح
 أَي نرد نسي منا ناضرتاق مامالالاذ 2 ةرغغللا و ةحارلاب تيملا

 1 ةببال اروي يلو نينباهلسنم حسبو عبر رقت قيكيرش راشسواعم يأ
 اهبل ةانترقلا باذعو د انلا يباخعانقو دادس ةرزحال د ةنسحا ين ولا 9 71 .”نلا | اناني لف اكرياولاو ذبنقلا ونا ذكب حنلارحاظ ؤ جوكتلا يوشع
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01 

/ 
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 ا
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 ا

 | ولق خت لكبر ةعبازلا جلست ةريكتلا جب دوني ميضعب لاف.
 متضعن) قو اكول نا كانا ةوجر كن دازم أكل بعد أنت دعت
 ُط امنا لعملسو نوفصيأ مع ةزعلا ب, كبري 7 نوعي

 دهن ةعبزلا عت كاك وبال تاون نم كازنول امكن نيالايزم ل2 بول اذبلو ةدحلو 3ع, ملقم يا ةربكت اكو نيملاعلا بد
 “* .هتيظلاجو نفل كلذككاتسفال :ىيكب ذجايديلاعفزنال اك رئادسلا

 تالا عيجدسم عقرب لب جشم ميازلاد يي
 هذ مد! .اداي روصلاو ةعطظلاو يدانفلا مم لخوؤايلاؤانما

 هم ترد كريما عما دلل زك اتتفال هيت الل يددنال

9 
 الا



 ا
 طالب ةزانجلل واصف مدي حربا«طقتللا ةرامالا» سلاركذو

 ناعوبل جال امالو ىّتضسلا مامالرايتخاوسو ةراّصلا امك

 . ةاةءادجؤعو نمل ماسحريرشلاردصلا مامالو ريبقلا نقل
 يلع ةسادملؤ يدتقللا هات ماما نتكول اكىيواتفلا مال

 ] مهلا د ئرنانجةولصو لرقيالقلايريع 75 اناكاذاونمي ]ىلا

 ] انلهلعجا مرألا ىلا ةراسج ةولص قي دنت رخال اني ذغا

 بوق اًعفشماعفاشسانل دلعجحا موآالرخذانل راعجا مل اذوذ

 . ةقتوا مؤلم اع لرفان' يرد هنموا مرفت ارجاىا اك
عافش لرقم ا اهئفشم اوفاشو اياب يضلرجا ياارخأ و

 هت

 حاتتتالل هامل كمقو ةراململ اصور فحا ذاق

 . سليالحاتشنالا مامي امدعب يل الهنا هرج يعد .ؤببح
 سرت ةينثلا هعمرأفةنئاثلا ماهل كب حتت نكو

 1س هاتفا طال ظ
  ةلدخالانهلعو تارآتلاة اب ةاذكو وسام قايماهالل

 |انلزادم
 دجيبس



 سم - 0 هو بسس - يحصتس سمع كا

 صح نيحربي ضني ملاذا ميلا كةلكسلل حت ياهزلا ديأفزم |
 سل ارم ستعلا/نكك/هلل | ممجرد يشد ةفيحىإ هع وصوسفد ؤ
 ةزادلج عفؤنذاوبق مامالة ف صدجج تليلتلاب ناي ىلا # ٠

 هل/ارلام نيبو تعب ارلادجب ماها كر داولا» نيب جرس قون
 .ىيالقو مامالكيملام سيل ثلا شل ادع. لق ةئلاغلا دج

 ظ 0اس اعوجاج ٠
 اروي دار 0 نايا 0 ظ 0 0. رمال ؤزإقا م كريس ديكراطلو كيلا هلادعجركإال .٠

 0 ْ لميت + ةىلصأ نف طلو اطوسبلا ةرازك
 00 ١ ةالصلال انيرسدال ]قر ةل[ضقب امفو هماما ارغب ام مامالا عم لهل ظ

 دامت غل تدججد ملل كدا تب حاتفتساالوم كلاو
 مدا ]1 نقف بياغلا وعرصب يقاتل ردوا نرسم بياض كيملع

 روستو تعباجل فسم حارى واهلا ضعب دكة ارك د عيملا ذ ةزاا دل ةيلص ظ

 ظ ناترانج عهجلنف [مئازع يزجة حلو ةودصا يع اص ريان
 عضيزلا جم حرب نع سلط عشت مرمي وأ ةولصلاب داؤ لاف

 ظ ىلا ذا هللا مرج قسولول الا و اهمساو مام لا طبإم اباضفا 5
 > عشولاةيفيلآ واكتفت مامال باع وضغلا وها توكيزا ىرنع ظ

 حارس, لجرم فلخلجر عضو زيان تعقجلاذايبإ بإن الاف



 كااق 2005000 يورو جرد توعضو لاس نس افسا

 كك ء انكي : ممدحأو لكس | وعضو ؛ نأو نس يلوا نأ وعضو

 رغم ةللر خيالى بصل ن ماما طفيل عشيقة ميحاص
 تنزع بصي وعيا لإ يور 3 ةعضاولا ةقحرل نست

 انو هيلع صن اخ لظلا كضم اعدعبو مايا نلت ىلاربغلال تلاع

 ناوي نيلاو مس 2 ههفينح# نع ج د كنع يدون انف حل خس نيرلذ

فيلا لاح هلتخأب قلت ازه/ فرغت 3 ناك دقت سلاله
 

 12 ناكناف 15 اورد نمنامزلان هنخا نمو لارطاو نيسلا نم

 ,. ةهيلعدراصامعا ةخلث لبق نتعملا تيم اءزدجا قرع *

 ' ةئلغ دهب هقلزجا ترهشن مل زدا مسرب مكان اكناو ماي راهْئلَس ل

 عولطتتع نان ةولصقخ اماذشلت يتحد
 . 

 0 لع نب مل اهجلصنناو هوم ناقرلاو بوؤغلا 5

 رماد ملعب يلصت رم برغلأب كرب ىلا ب وزع دهر اماو ةداع

 اه ىلع ةينقلا ناو ملعون اولا اليست قف انكبغلا ةمس
 مقا 4 ةزاللة صاع غلا ةنس ميقيوعيا ضي ن6

 دك ناكر ذابز ؛ زم زمانه ىلص سئل اب جر زصول ةيربرظلا يد
 ظ 1 ل
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 2 ةرانلحل
ا 4 ل انتتانسو

ا
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 0 ةرادجل ةولصؤو مامالا

 1 5 ناتيا

0

 
 ظ يجر هتعاسش اي

 5 اهو
رب كك م حام دل دل

 
 ١

 و نفرلا دهن اماو ىفدأل
 يئاتفلا

 بت ناك انه
 ظ ل ساو بوصغم ,ىيرملا ةزك6

 ناهلا وقل نم
 1 يعلن أتفلا ذاك

 جز( يلا نا
 0 كلل ذاع ةدانز 6 سس

 و نااهدا خيم نق كيلا ٠
 راع من 'ليس ليز

 لاو هناك م !ايناوجزم ةعير اهلج :ننانللاج 0 القس

 هم فاق ذل ءامتلا لاف فن 0 !خ :مسللا

 حال زكان دنع وبر
 قوس ابني لاس نانا الع

 ىنعي نيدومعلا نيب نادل
 هلم عدقت يواتفلا ا.صالخأل ا

 لج
 بدايات نطفايزبلا

 1 :أنملل

  ناندب ارق

 5 عمنأكاذا يه حس

 ت1 ذملا كفو ؤ
 5 واروم ىشملاب سابالوب 506

/ 

ا 0
 

 . اهنا ايعلاوت لوجو لالا كد

3 
 نك« اجبلاب عموما لاس أب

 »برق ١

 ويب جتك بل شين ل سالو
 مزال اتبآرذ ديما



 تفل
 لس

م نادل نع عجيلاكو لضفا لف اعتلافالور بة
 || سغبنرلال

ل هركب 58 ميلا ىدانغلا النك لحا أ
 ظ ْ درع را "نادل ش

الافو قت لو تيللبقلا دهب ةتث ةرادلل فو
 ا ىاشمل

يراؤ اف ةنيدملا !هازناهل ىىللالو خم جس
 دودؤشلا ن

مس عيقبلاو عيقبلاب مرضا فعضل كلذ او انا.
 ظ 

نان ايرايدإ ىلا هر انخاىنعمافحإجلو زنود يقم
 ظ اي

خاف دحلا ذرات ةواخجرو ضعيفا رايو نيرا
 | نحلوشلاور ات

 ةلبقلا باج: ضخ هماقب ستل فج ار ىلا ةفصت

 ةره جف جن قشملاغصو تبلل ايف ءشوبف قح دم
 انف طيحملاو طوسبللاةانكتيلل اهذ عضو دنقلا طسوأس

يو بيرنلا ريف شرفي نكت لضف!ان.ليةشوانلا 0
 ندب سلب ك

 نابزعكم روضلاددعرح اوس ه ةجواةئلث وا نينا 1

]اضف مدقبو بالازم نحاح نشا
 تاظلاوو انفلا4 اذك 

 لافو ةروضلا بقي ملو كيلا ةينقلاؤ اال ذبقلاو

 ثحييبؤ ةيقلاذ انك نكي رنا ج نأ تيخيرملا كيد نيل لا

ل ىذا لاف هدف عضوا ذاق دال اه قة تلا
 ظ عض

لنكو لكل ع شاص لوس ةلمولعو دتبإ مسل
 دقلة 

٠ ١ 

 الس و3 ,
 كو 1

5 1-6 
. 

0 



 ,ي ديور لجد بقعماطوينا جي قفينسوإاهيكفقت يضو
 ًانلاؤ ادحاّ مار نفدي ملد تام نا ةكبفلا »عاصي ناىكيانكو ٠

 حوريذإكت كلا هتسلا دخلا سبب اكفدي ملا مرجرصم باص نمل
 ظ يواننلاة كو ىلا هللا همولي وا كلل هشقلي و كاسم عيضولا نح ظ

 لالش نادع رن | ير س ابع نإ نع يمر كلا ىلا نا رترمزفلا
 رويال ىلإ يول :يغنب نر "يعم لقال قائلا نع تولاتسي
 ' ةااىلاو سلا ا. ةاع وج نا ىلا عت هللا لن رصلاخ ميرغني
 توفل بق زبن اكو زبوتلا اتق ىو ةهاهغ الكب انرامعا محو
 .«بيلا ةرمزلا نمةمقلا نباشلعجحو ن ولا س اركس | نيلع نوظو
 ”اثلابابلا نؤلزجحو»الو ,ىلع نوح /نيؤلا نونمالا نورياغلا
 رسلان الع موضلاو نيناطإع يسار .ممتلاوزسلا ماك
 عجرغسا ةّصر اد قمرغّسلا ىوني ن ]صر صقل ب ىاعتتى لا
 رغسلا مالكا هقح تندد ناطرشملا نان رج و ملاذ صملا نليع نم

 لبلاعلا عيمجف اطول 3 ءايقفلا دعك اذكن يرزفاسلل هصخرد
 حعفل باكل ةريرظر ملو ىصقول ؟يانعلا ولو ارذا مر صيالؤسلا ةرموصق

 مخل ارب قلعت :ىتلارؤسلاةىم نداؤ ءانإعلا فلتخا فَ كلزكت ؤ
 . افكمادقال ىهمو 2بلاديسايرلايلوراتا ]ن1 هييسانؤالعلاق ٠



 ٠ ىف هيعرشلا حاف نكدو طبط عوزلاريشو اداب
 رايح لا نود ةريسملا كلت دصق شعبا لا زاد مح ش

 21 اال وف للا يأ فمي ايبلابلو ماتا شال سس يدبدبلا عمق ول

 أسةلياو مول ةريسريسلا عنا عطقرل و صخري راو رح
 . يرد ليج اهس اح صخييال راف اهيلايلو جا نرش
 داب الريس وعد أ رطسوارومالربخو هل لاس هءاطباو

ةفشحوازع نسكل يور فت مارق لا هس
 ٍ ةعامس باو جر 

  تلاثلامجلاطكآو يبوس اهقمىفتلا ةّرَم دانا جب

 ”م/ىسول ب |جدقَتب مادبرلاؤ روكذ مرر ةتلاز صو
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 ا كالا

 اا
| 
 5 ١

 ا
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| 7 

| 3 
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 . هوقو نيموي نيس رّتقم ل وق ذيجيوفاشلا لاق كن
 . رامالاطوبم نعالكل مياهنلا ا نكن نيعيراو مرر

 ة*ئ/ا ةديس ج/كلاملاقو ىتخخسلاهامالاو ىاتعالا

 2 اللش حجات وسم ؟5 ازكةلس عاش ادبرسإك هو

 لون يد هنن لوف ةليلومويبون اكلاوررق ده حم

 قلاباعتدق خياشلا ةماعن اة: اخذ نم ةتر و
 انهزنعو يرحااولاذ عضعب ميرنب مف !وفلتخاٌ نورا
 لمع هيخاولاق مرفجو شم يأن الق وطبيب

 انك



 ظ 0 ارسل ةانكءاسحا طسوا قناع مين اغلع كولد ةللاةاذك ئ
 4 0 ب ىلإ ىهو اجارملاب سدقتل ارد يجز كنت ىتعازدا عدفسح نع ٠

 راخارل 6 ل م ول لك ىاسلا) اي و يسرما»

 عسدلقنإ :بابزلا :«اهلاةلذكذتسلا امنا ةاكيوصخ داو لج
 علنا هم اتا هغلن ديرب يوأتفلا ضعب لاق و اموسبلا
 208 ا ان لصقأ |ةرسلاوتعيانكلةمضعبالقد

 للا: ناءانهو ىلا : 3ك ضي نول ىلا تاحاوءسهل عمرمابا ظ
 ص ديد عيسي تاقدالاضعبذب شم ا١بامياجوشمي خم ظ

 اقيطمإ مم طبحملا لاق ةيؤسلا# ةرس دةسلم َدجْرتسلالا ةزكمو

 املا دخان أ |اهبلايلو مايا يسهختلاو ةلشضومو ةرسم | مهرحا

 ىعورلا لاي ذخا ناو ةلصلاصقي لل دو موب ةييصوع ىلا
 سبغصلا عرار دبع شاركو ةول صلت أي لوراَتا لشن قربسم
 00 نوكَت نارييعي ىبلا ةيرغسلا "نا
 صقؤسلاب ريغتت ىتل ماها نا ديانعلا و ركذ هد هلصا كل :اعجلرب راسب

 طوقسو أييلايلو مايا ةنلةيإاريسلا هدم دا»تما» طغلا حاباو ةولطلا
 كاع اصمم نديب .دقراف اذا ده د بقال وزيد يعلاد ةملل بوجه

 ااسلل نم حييىزلا باك رصلل ةةراغمةربتعي هس ةّيعابرلا نعي



 ١ عتيل نايبنلا فلخاد اىتحةنليلازهرخلا/ باعلي نم

 ١ ١ نيرخا ف احزدرخا نانيب رانك ناكذنأو ةىلّصاامقدنم

 1 ةرلبلا نليعزواج قف ضيرلانواجاذاديرشلاردصلا ك5 ةتترعلا
 ضيرب ةلصنم هرقو ١ مرق لمع ناكاذ اال ةولّضلاصقي ما ىاتخفل

 ينزل ءامالارككو طيصما ف اذكبيرقلا ةزوا كجيرتعي زيد فصلا
 ضي دكني ةولغر وقم للا نم !(صفنالا بكينا هضالانا

 يناشلا )اقوا ملع جيزي 2 ناتمكرةّيعامرلافاسل ا ضف تح
 ىفاسللاتا نهلة فن ةصغرمتلاو عيردلا هضرف

 سيطلا«داتعر نوفل لب فرخ عئزلالا كب>«اعيرا[ًضاذا

 نيتعلولا كار عر عقا ذاب تحل ددع مولطت دا اثاو
 ةدعلا ينال وجلال عفي ملاذاوز نول صر وخد قتلاروق

 2 مقلان دكا مازن وقف ضر امو دقحو ةريخدلا

 ١ هينلراف تاقلاكلزاذلازكو ف لامكأل نال ويايه رنعو
 عقيل والحلا دمع وسد سغت ارض ةماكؤوا نيبلوال
 | تقود يف علاو ريظلا يب عيطيز بجرم عفاشلا ردع جب
 ظ كوطلا سلا فاورحا تقو ئءاشعلاو برغملا نسبو اهيرحا

 . يلا رذعب عيبترلطلا يداتفلاف كد ناو سهل وسلام
1 
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 و أ “ا يحس 2س شل ا تت ت77+>>غ

 ىهورطملار زعل عي كاله لاذ كل نك ضرملا رزعيو قلطعملا
 أر ءؤاسملا نحف 1و صقل زوسبلا دن مر قاشملا د3 رحا
 باحكياب دابعلا مزلاتب ةييزعلا ىودنبلا فرعو ىواتفلا نفاكخارازك
 ' فلا اع عسوام ةصخالاواصرغو سطل تادابعل اكل هللا
 ةصخإلا زعم نا يو دنألا شكد مدل سيل حيف عمرذم دلعف
 ناك ايرفلا ةيزعلاب داما ناو هنإلا شوب كذوتلل ىوسلاو سبل

 دعتتلررق ةيانلاؤدعقو عير الص نادح تق حجبددن ا تباث ملل 3 : روس يسم فع 53
 اتمنا لل. ريل زاساوسأم كل راو إلا يعيرطاحلا كنتي لأ اباكاز كوت اغ هل انلاط هلتخا/تلطب دصنتلاردق يالا يف دعقي ناو مدلل نيد كإئُم يو ةلفان نايرحالا هرازجا
 نامقمن ارضي اوان ىرنللوربعلاكعتتلا بجوب ايمالا آماقا اكاد درا مدا عار ميقلاب ىناسلا يرق اذا نأ مسي ةزأن ءاحا ذا رشد ناسا

 مو يزد يدملا وول تح أوف ةيعبتلا توا ريمالاو يلولا ةبن ظ
 مقموزا نا ةداصلا كلتىضت قعر اًماَياصن قحربعلا لعب
 لفاسم ناو اهفلا ةريجؤ كو مبقم ةولص دبعل اص اربع اييتشا

 ةمام-لا لوم همرق دبعاز يا اة رباوطازنح د 9 فيكةرسافودقلاد ظ مأمتلا ةراصتناف رماق هلا هفلخ نيرذاسملا نيرحاو يؤ) ونوس مام 0 ْ



 1 يل ةبنبامقوسي دبلا كاف دتين تقل ةماتال جدلا يؤ ذ

 | رةيلصاحسف يعل أر يدب علا جس ١نان دباشبال
 فخ ضد يداتفلا مملضؤ اضن :ككازكووتلا ةولصد

 دبعلاو ميقم ني هعابف سلا ههلوم عمت اكاذادبعلا لانك

 ةاكياسلولاسأ يلع رحتدولا عير نيزذ بلقب ةولصلا ناك
 ظ .فاسلازم ةحارج أرعمو هاهم دب علإرتااذاسعش ةداعملا لع

  قجفو هفحؤمسين تقضاماقال ولا ىذ ةعكر امال

 . ناتعادبلا لسيف حدي لوقؤرموقلا حو سرظيامو دبعلا

 يدلل موفي مد مدقلإ ملتي نيرفاسلا:هادحلو موقلا زم منقي
 لرذاسم ىدتقاول كاي وصامزمرحاو كم يو دبعلاد

 ظ دينرلاو هريضد ماديرلاذ انكرصي هل تقولا جووطرعب مقليا ظ

 - وحلم عقميرفاسم ةدايثلا »انك ةقابيشلا نسلن ْ
 ةسحؤرل دو هل بقتس اهداف مامدلا هس اعْرم الذ هبحاص

 . اهلسالفاكاعماماقف ءاخضة بلص مقموفاسم ءايقفلا
 :يكعحو  انا/هقلاوع مامتلا عكا عقل ايش نيتحكر
 هلانوكي ةعرارلاو ةشلاخلاوللاماقاذاةرفا لاح مامال
 ظ لياذأف ميقئا وه امال ل عجراو ةواصوبفنن ضو مقلد

٠ 00 
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 مقبل نوكيةعبارلاو ةشل ذلاال ا بقلاو ىفاسلا ةولص تق نيتعإر 1
 نييع[رابلصي نا حب اف ناف اق ولص نوفق دهن فاسإل وانو
 ىدتقارل كةلصلا داون جيده هركذ اذكك ايش لص ةدسسف
 هنو مهلا مو سفاوا نيتها سر يلع متو ميقمابىفاسلا
 نلكو مام ةغباتم بجو داو تاترر عدرإ ,اضق هبلص بتي زا
 قفل نواصي اذكك نرزذا سلا ةولصر صيرغقي نادرا ذا
 تق تقولا ناوفدعيو نقولا غفاسلاب ىرتقي ناروسقلا بق
 ثوواسئاؤس موف اناف ملتوص حت اذ وقي ناإتسان أ هلل تم

 زذاسواايومزبوكب مامالالاهجعلا تالعل ب انصزا حلاة كد ا
 اننعلوقفزوارس مامدلا نا ادلاسد لالا ذك 5 ظ

 دلاحلرلسلا ذا مدلرملا نا لَو يوكن اكهقم زباطولهعناو ثبع
 الف ءاماب ىدتقازم نا رو اخ ضاف ىواتنف بكذا كف لا وعد
 زيايزلاذ ىوكدم اي انك هارت املاك رفا موا مبقمزا كراج ظ
 ازا سرا دا حفرعي ملناو ماما انتقل العدد مالرلا زياورو ظ
 اونبااذا امالع لوين كلذ داليقأم ارنب قيقدتلا زانعلا ةلكذو ميقموا ٠

 نيتعلولا سر وتسو ميقمب سيلا لاك زماذةلالاجبح اطار ا ماما
 مامالال|كلولعلذااما 0 مأمدلا ةولصد أسفل عمدا قتتعا/ كلل ذاخاوقركتد ظ



 لتس اذا تخ هطتقالاتق و هلاك اوإعنمل ناو ٍمولص تيزاج

 نولبيالو ماهدلاىلل مهغلاماق نيتعّلرلا ]لهما لل امال

 هنا خللا يك ةأرقلا مرلع بك ىو أن ادحو نولصيو عد

 |  يمقمرازاس اك بجيال ةلَصلا بانك ء اورو بع

 ةدلص مهيلرب هم اق الق بةلالةمافالا ىزح نيئعت يام اباف
 ١" يورو اساكاعيرادضف بلقنلالو امقمرصي ل نيف
 ظ قى اكموااقوبسم ايدتفموادؤس نا ةولصلا ةماقدلا

 انهو هنبن عمل وبس يلعو راسام دعب تماق“/يواذا ىناسلا

 ظ 0 ١ 11 باو احم ةولصلا

 يفرش دوسلد هيبوأكيز نولصو متي ةماقالا هتين رعت
 من ةميقلل اعزدلاًعيرارتول كريصتو دسين مضت ةماقإإ
 اضع ذم فتقول يخاف رفاس دب عؤسلا ةولص بوجي
 تقولانم ضماذا حروف اشللا لافد

 ا عيراربف صيام ىاهتقم

 - بوعو تاىلعءانبوعو اعبر صفا سم مضرش تامر
 . 'ناكاذاف تتولا قاب خاعنم حرفاشللا »دع ةولصلا

 < ةطفس الف نيميقملا ةولص هبلع بجو تتولا لَرا اهم
 _ فمات اهرككدقو تقولارهإ_ اعتب بوجولا ةددعوؤملاب



 نادملاد بودقلا غي نكرا وسلا اضن زلط يتلا لذ ١ نينار ملم قام اضقؤسلا يةولص دتتاو نمو تانوالا)صف 1
 هنوّيقولاريخات هانيرطلا عاطنوا قسلا فاخاذإ فاما جم مه
 00 مماقاى/ئونن مل نأ او :علضصلا مح |ومصم يذلا لخ دا ذأ

 ةماقايى ون ملد ارغرعبدأ اًهغجرخج كردا) ع ]صم . دال خد وأ ظ
 اذهيررا, قا درع هلل اور هسنب ا كمق نيس كلاس

 هللا ىضىسيفنب اة قلع ك كلذكو لضم قب ناكورهزما سس ظ
 الامال متب ناكو نيريزس رواسي ىذ اينمرلق مع هللاورولاذد 0 ىلإ نيديعسو زإدعلاْخ نك ةولًضلارصفي نتيسمدرر عنب ماا نع 1
 ًاقمق اج ةماقالو ىنف برا ضراسعلا خد اذا ره هزل اسانك ٠

 سار ئبلالع ودان كاذكواضتوا يدها يفاوسوفاخذااذكو
 نيجي تي ويزول اهيئايمرس لكك /

 م اك ومشالاذ غلا نمنلبلل + نكمل فأك
 دامو رو هشسيخةماقالا ل عايفاومزعو طبعاسغلو يالا وجت ١ ةراعمادلاف ميطيطاسفو ميرو بو ميريخأ مرتمو اعضوم اود صفا ذأ ]

٠ 

 كل دست

 0 سا

 3الى يداتفلا مصالخم ىواوطلا شواحن انك شم ار. نموه
 قبب وح ازاس سيار تود هرلب ةيذأطا ذا ةىلصلا 1 را



 احلاص نول ف أف مكرر نبايردباك ىّرعلا بلطو هشيج عم
 غلاء اماو عضولا كلذ ثللكلاطذاو ان: باهزلاف تاققلا

 نوزحاتملا فلتخل ط وسما ىك5لذاكو تهرصتب ةنئم تاكا
 مالسالرا» جاجا جو, كككلا جس نم نوبكي نيؤلاس
 مهضامككبا نيميقم نوبوكلا يل وقب نم ميم كاذنالو بارغكأك

 هلي اددلل كد اذكيدهبقم مرن ارتمالو ةمأق هلا عينوم نا بل
 أ اوبصنو ,دلولاوء امل ادا كاعضوماولو ناجي فسوب يبنعَصح

 حييفكي ءالكلاو ءانأو اموبرشع ةج ةماخاللن و ناخملا
 | هالالاو تالف ذاينلا ف يدا ذكي مّقماوراص لا كله

 1 فوصلاو عغلا تويب يف ئافلانونكسب نيذلا تلادالاو

 اول اذااماو ةداع سوافملا افم عضخمتلالدوهقم ير ظ
 ةماق للوخل ا عضوماو دصقو يملا ميتماقا عضوم نع ١

 ١ اطلاؤ كفاس دورصي مّهدافرؤسلا ةكماهنبوء انشلاؤم

 فدا للاب يةماقال يون وبجؤسلا )عرف اسلا لاا

 انيدعانعومت كلدرم إذ انهيؤدولو كما أمين شع ةج

 ١ ئ ا«أمفم راصماي١ ةعيرا ةماق اىداذاحوفاثبا لاف ةخ

 | كايا ةجيرززمذاكملقاذا قلن لانو فلا راتب

- 



 عضومؤتلا ضا/ةماق لاذ فخ ماقال يوني لنادامبقم ١
 تروبيلاو نابلا ةماقالا عضومو ةمافال/ن مزكمقي نب ةماق اا ظ

 يواتف 8 زك هبال لف ماينلالضللو رىوملاورجانم ةروغلا
 2 َخاّمو ذك مقي نارفاسلا يداذا ةحزيايزلاو داجوفاق
 ضنفي نييضومذ ةبنلارابتعا ناك ىلَضلا ب امو ةرشع
 ىو ذا هنع يرعيالرفسلا نال عنتيت صو عضاىم الل اجراعا

 ةماقالنا/دبف دوخي ِصيق اجدحلؤابلاب هقيالا#
 نباوسع دفن بس نكت طوسلل ةلزكة نيب فاضل ١١
 تلخدف لاف ثيددمل لطي ااىعتمم ناكداف دلل نع جذاب ْ

 1 ةمافدلالع توغو ىلبحاصعم ةيجيذزمزعلا د واؤذكم

 لاقن حرةفيحاإ نا ضرضببىذيقلا :وصلاز تلعؤلريش '

5 
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 )ادب يم نم دعما لاف تافعو نمل جخ كنا تاطخإ

 كلديجر لاقف ةواصا لصق! كعؤ اص ناز تنزف جيدا"
 لذاسم :وكك/لزم جلملاو ةكم مقم ىلناف تاطخاعدفنح

 كن ينج[ نميجام ويف لف نيو هايتس ب تاطخا
 ىواتنفلاو ليوسببلا زك دق غلاب كاهتشاو نسبي سل جس

 حاب وتاب هيك معو لو رطو ةشلن ناطفال اويبتلا



 ' لو فها انا ةجببضو ةئاقا وجو حلاو

 مهو لا ةبئب توكرأم ضو سىاعتمملا ضول ليمدو انكس نم وو

 نمإغتشإل تحد لش ضقنتن لدالاف اًمورشع ةييخزمإت
 نفاس . دلايعو رلض ا خارلثم ّطّوو دلولايصو] ضالة نطو

 ا ٍصّقبلل ككل ادطو ريس ملزال ةلصلا مق لال دنطو خدو

 | الالطببالو نرفاسلا م هسفن نع ةوطادجب لّسو هبلع هلا

 : تاهوف اق كد انكسمد هام لطب "ىشللاو هنو داهزد هل نرخ

 ربضب ةررارذات لق هقفلا بكم سيغد ةبازلل مط

 اهفيبتادلالع دحاكت لكحل نموعمحلاو تون امورإتا ةئلث
ابرل هرلآ م ىسوبوب الاف مابا هشلث نوداين تاباورلا فلدخاو

 

 . «وتعماو ىبصلاو حر ةفيحهلا نعاذكهو اًمهرفاش أ ظ

 هدام هيلعف ةابقلا مي نم علانعو ةرئافم ابهذاسم اير ظ
 "اين اهعفس و عيطملاو ىماعلا حض هلت لوا للان ايعت تاق

 لصق ةصخراا ديفيهل ةيصعلا غم حروف اذيلاللقو ءاوس ةصخلاإس

 ىزطتلادجسلاي دصقلاوم ةعيشلا و دصفلا ةفلاؤوبتل تا
و هلبرملا عحراخو افاسم »د ءاملا دج مل نم

 للاو | !يمرصلا نيب

 أك ةفلش ]بلوس ةنث ورضو يمدقلاو اناكيعلإ رب



 ان رامدلركذ لإ ئليذ ىالا ةعير ال عرذةيامسجتو عفا
 هنم كلذ ايلاو نوط فل تش اش زيسؤلا داع زال ْ

 دما مميلا ضرفواعبص!نورشعو دعب لمذا و «لرذ فصن 1 ووررذ نوط زيشلا ضعي ف دو تاوطخ فال ةجيراوخد ٠
 دب ركن ازكي يقفرملا لل نيديلا تيرضو هجولل زنط نورضد

 رش يرالا يسيدي برضول ةيرفلا افلا خيو 'وشولازط قل متاكضرفب ريل متل دية نانا يرض لف كحاطةيرفلا ٠
 دعا الخ ةمئالامكاق هجواطللاضاهحف شرحا
 ابرد رزوجا/قعي زيرتفل ديه نيدذارظ ويشمل ان ذاتسا كاف زيرضلا ش١
 ةلئسللارانعلا كو لخ يبإ مامالر زال خف اضياانك مهتلا ١
 رولر ناوخيا جالو دمه مل عيبضلاهلاررب يسماذا الاخ

 قسوب نع دي نع يور اذكرباهرلارخ ظن ةدحاو ةماهضفن
 ا ثللاءفر ةرل ضل يي ناديبراّقامللا ما سلب ذوقي و هبلقب ْ ياذا دل ذاو ىواتفلا عم حجز ذك رم ضف تلاعهر# :

 ١ يواتافعب يك اذكى م دلتتو يورسيف لت هللا يلا يزد . ] ]

 ,ىشولاوا ناكل لييمقلا دب طقاتيلاو ناجوقلايداد فخ
. 

 اوي هن قو طرق كلذرددلا[مرخع ليوزيادضإ لانك ٠

 ءأمالا



 |. اهضفتوف نو الغيد متمتلا ةيغيكفت تلا نو يدولا لو
 | اهضفيف رخل ة رضا مز فيرد هجو |وهن سوف باقل فانتي قح
 ا . 0 كرزم ىلا ير ظاظإع يرببلا ني عدإصا عيراب يسمو

 ظ قيلاإلا يمتلا هدب طاب ورسيلا هغلاب صم ىقفرملا لل عباصألا ْ

 | ديلاب عفش يملا همارب|رحاظإع يرسيلادماضا نطابتمو
 ١ تلئرم لق ام ّمتلا زوج ف خلموحا ةرنئطو كلن كىرببلا ٠

 ظ ««رييلا هيفكماب عضي نإ يي (كءاونس صسلاو ومو عداصا

 رد عياصالاس رمل هيمو ماديا, هنطاب يسمرف فرم
 . وافل تاعقاو يف ركذو هعباصا اذكرك ل ذككرسلادىلاب اعف

 رهإلاب غيفباحتسالا قشر غلا وعوزجد ماض / بك جرو
 ظ اىمسهتتلا عضاوم نم ليله ايش كلت ول ىحزتكلاو ةرهلاو ارضا خاذك

 ١ فقوفام عيصو عباس الا النك ودنا وسلاو مان عننرم دب لو رك

 ا باعيتملالج .ةويحبنع سلو اق نيبجال دو رولا
 بجيل ئامرلا هنهالعف نوج نيعارذلاو قلك قاكر هس امرند

 ا هع دب اكبو فخ ؤاكلاؤاصي اذكعب امال يكمل وت
 ه ١

 ١ بيترتلا سماهم انبراجةعاس ههجو متن ايزكمو رواة
 ظ

 ' تالوللاو



 عهدي يرض ناب رابغلاب مناد خوضولا فرم دذو تالولاو
 رارؤ بوب اعوا ةضفلاو بح ذل لصا رابغ عغتراف دولا
 انزل اجر ريع و 3 دل دنع زر اجد صصلا له ,عقيوحو مايف
 ىرققيالن اككذ )ل ةيرظلا ىو انفلا :ل زك روسو ىلذ اف الخ يدشايف
 ,ابغ هيلح نكيرملاذا »ع اوعيجا خد اههلاؤل ذكر وجد عضل لع
 تقو لوارمتلا تفو ناؤرالعلا فلشخا فد ربلضلا ىدانغلا يف :و لا منلا تفو ناؤءايلعلا فلمتخا فذ فل ىفاتفلا لك نويل سم ملو نوييم حسم يدبو همجو لالا باصاول و زومبا«
 هللا ,ىوسو باو 1 غدحي نعمل ىو, هرخوا هطسواوا ةووَصلا ا

 نيخاتلا ضيا «لاق ىداتفلا مال اال قنككا وىداتفلا طلخا
 بعكسلا تق ىلا خا اخ واكو ههركمتقد خةيلَصلا عفوه ٠

 انو خل أكاد َ_ نقش ملامتن دلاخاإل ضّوبالجداحللفو

 تقولاطس وممن نارا لتس حرم كله لافو جفاشلا لوف

 سافتلاو ضنفلو ساقنلاو انطوت مهتلاد هلع موفي

 هقفلا عيرافت :يزكت قولا هبت نوحمتتلانا ىداتفلار اه ؤ كد ]كباب افلاو شيل يفت شوق هان مهلا هنا



نعبو تقولي لفاوثلاو ضلفلاهءاثدام هممت اًضلو ار
 د

 ١ كفرقلاةانكءاما دل اهسالع سقت ملع ثدك لاه تقولا جورخ

 تاج متقن اولا كل ذإعهليرخا عضول ناك نم ضياحو بنج 0 ١

 ١ ةدحع مهتم ماداعلدلاودجولاؤ ليسا زل عمشساو 0“
 ظ شاك مجتلاضقبنو تاماكأب لداردإ نجع ىلاف زنانجنعرخاو

 ظ هلامهشلالع ةدقل ادعو ءالإ نارجواّضدا هضقنن وضولرضقيل :

 6 عشلاو وّدعلا قياخ هه ايعريغو تادحملاو ىدردقلا خاذك

 بيدقتلايف ددكل ايكو ّىضولا قكيام ءاملا نمدارملا دما
 . كاش خالل فأيآءامدجما ذا ةددصم او بنل ةايودنبلا جش

 . جهل (يرهفاشلا وق يدحل ف وان دعيني ىضولاو ظ
 ١ ةبلطقبتو هليعتسلب الآم مدقلا كة لاهتساإبقرتملا 1

 ١ ىل اذكوهتيت ضضطعلا ناتي ليضكضولاو وكام ناك َقَح

 تاكا ني ضدلاءامزمشاككاكولانكو رجم فاخ
 . ةماعي دكلاعتس للا يشلل دعم وتلا ءامو فلعل ناجح
 ١ *ه اضم عطلي لب هبرتمتاهرهاطرياوثتد اكو كس دقفلا نك

 ات الافوزيانلايف كك اذكر :ك فيجّوح هكرترو هدسجوا ٠



 يس ياا

 ينكووريطلابهتلا وج ىنوكل لاو هلخل رع نيطلإ رست ٠ اذه عمو ةوّصلاةماقا ياك ضوتللا«أينحا يطلتلاب سااشأ
 ءؤنجر دنع لعشر هديد با ا قادرا فخ يربؤضلا يداشقلا
 هيلعقوءام هلع سرفر زاب تمتد تح عرج طخ جد
 8 ذم جينزا ضيرإل جيش زريطلا ىو نقلا قلاذكز اجتو 5
 فزاع كالضا فاذا -:أيزلا ذا نك ضيربلل لسفلا وا عضل هلشب
 دا ءاطباو قير ةذابرم ف انخواءانأ ل انما بسب هوضع فل وأ
 ديلا ل تقي ناراىلاب حمشخل نا بل قاخ ل نع انونع مهتلاز وج

 هكا وصلا ياخ كا الاذغو حيعصلاب مب دضرك دا ظ
 0 كلاس منهل 4 حابب حفلازم كدلطأ ةاضاملل ظ

 اذافاس خالو ةياذك تا مرهج رد سو ديشاف الخ
 دايؤناةىوانف ةياذك حا يجلب شغب هلو رتيزيرصلل شكك حبلا ذاخ

 لق اع هرفاونل خاوضوتلا هكدا اخ نصل ندع نان |
 و ءايؤفلا نوط لي كداذكرتينلادل حابجا/هارييضلاو جيل فنحابإ

 , نمر ناولشل مامال نجم مذ مال اللة يس مرنجا طالب قسما !
 مقاتل ةولص نوبت در ١ ةرايطملابلغتشلانا نأ دبعلا :لصرطح
 مقابر لص يدتقلاوارلمالا ندخل نا اهنا هن لاق ظ

0 

 - دحلا ءا
 ' ١

 امي

 ا ١
١ 
0 
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 ىسولا عشا امن ف دلك ورينا الاقو حى ةقريحا | دسك يندو

 000 | ميت الن ىك ف اغن ارامي وجتلاب عشولو 7 ٠

 عبرا سيظل لانو اضالص ةعيمل كرا ناف امض دل يسال

7 فاخادإم ديعلا فخ سلا وهو فلخإلا ت وفد عقال
 

َن اولا ناي: مافامىضقيو انتو مهْس ماض ف تفولا
 ل

 قممتف هلجر/ ,اد) ىيشاذاىفاسملا حض اضل ضو فلخ

 جو ةفيحالددعة وسلا ده املا 6 ذم ضو
 ظ هام

 . هعضوا هني عضوات امين ذ هكلواعربمي اب اذاق د

 يملا ماطؤاكا اسره د تقولا 5 1.9 دو هرمابه ةريش
. 

 هرلمانك_ متاكد وذلا /١2 اهو هملثوادهجفسلاةسؤاسلا عم

 / | هت رغلددداب جودحا |ماماللاف ود نامؤكا عضفلا ا .

 |ةب هيقفل | ايخب دو يلم روذ اعناكأذا ارسلا لود جرد يغ نع

 عفومان أكد يضرك !نهعدناضفلا نروكرك هَ ظ ظ
 ظ . جمع مس

 1-2 لالا اخو دعي ىصف عميل ناكان ابد حيف ءالل لف

 نوسلاو هن ناخوماد يوان لذ 3
 ءاسنلا ناكل جدأ

 ظ || يديم | ةريوا نم ن اكانإو نليمرتعت دماما

 رجوتلا منسق ىلا حو جورخإمي ءامأا لص نكح ناكذا جيؤد -
 ْ ظ
ْ 



 مضايف: نأكداو رويل زج تقم جيخاب اتا
 6 كب ناكلذاءاملا نا جرؤسول ءاوع لد و را ا يف لبملا رهف

 ءل لوي دبعب ىرف (سصدزع ب يغتو ةلفاقلا بحذت ضوه هبا ء
 نود فا لا علل تح ةرخنلا ضيا, ذاكر جاده و وي
 اعلانك جي فن لوقكؤنا ره جرد ةيعبشلا جات كذوتد فلا
 كعرسلت خدام زنك ت وفلاذوخرتعاإب ةذاسلإ دي 1 /

 هنظالع لغناو ءامهد.رعيذ اهنطعإغب لا ١> ءاملا يلط
 ؟لددقلاة اشيا! زكمبلطي يومن ءازجمل ام كادعتأا
 مالا ةاضا كاسم لبا غار ارقمهوأكا لطب هن
 مرد ةيبررادقم ةدلفلا ىلا رقما هاكر ع زنعلا اب كن
 فسوب وأ لاقو حمدا ودعم انج بلطلا حقموينو هم

 ظ لافدت نامل ةاذك اراك عضا ىلاؤطزم لطلا جر عئاشلا الق ظ ةياضاو زاب طل بج كيج هن اهاع د ]
 نعبلطي |ءاملا» إيف الل نع ةفسبحلاب | كام جررغسو هكا
 فخاموسبلا ةاذكا مون عطقلا ناهسفنواههظتنانا هاو ضبفر عربا ل عفرلف كاذأ عمطاا لاق هراسيزغد حيرصلا نإ
 ةلعازل ذكري تاولغلا اهو نوجا تان متل خءالا يطا 3

,/ 

 85 يح حو حو تع ع

 سا يي يي ريل يري يريم تبيح يبيح



 ”  مهنزلذ أخوزاف كدذ فالخليزاجءاملا مدعي ناشاربخا و يم

 . اولا عطق هيطجن مارلع ناذج عم يارا ذامهتلاب لصلا ايزل

 هيل[ نورتوا ص طع ضم هيطعبا لن لع ناك
 فاننا ضيم

 داع يلع دقي وو لكلا بأي عابما هاطعلناف دلاس عز
 اف ءابال تعي هلاسس ناو مات مولصف هبطي نا يفإذاو ةلَّصلا ٠

 عوشلا) بق هلاسواو يرخا ةولصلرب« اضويف ديعب كهاطع

  عايرس صام دهب مل اطعاف هلاسر مجحتلاب مو يأن
 سحافربغب عاب ناو مهلا هل :ئكا سس نبغيو اةمقلا ذم
 لافو نيموعلا وقل تَحاْخديلامرشحافلا نيغلاو معَ

' 

 ئ اناكوب الا عببالوو ابرد ء الل ةمجق ناك يوانذلا لالخ

 |” م هتاباص صح ىنؤ هنيؤربتعيو نتملفزيفيعو ١ 2م
 ظ بتم لافف هيهيالاطعافءالملا سم ولصتزءاقامإج عم جدلا دا

 , اني كانو ديجي ما يجككيريعتصلا علبة مككامو ةفلا
 ظ لوقا هلاسيناهابلعف ءامهقبؤر عمل وسلا ذة لاق ةن كل
 . شامو جزخرضعب هيفو ل لاوسلا لوفي كافر دايز ىؤسح
 ظ يصرفت ةداصلؤف ءالادجواذإ وتملك جلل عفزلال ممل

 وجاف داديتلرم خف امدجيواو ملم زرفيان شذ أكرا

 دعدوأ 2 ١(



 حف ام رعب لجو أف ع حوا دنس إي انا ايذ دست اهدي
 نعو نينملسلا ىرحا تس نااذكو ةمان :: اصف عبّملا ديجألا
 غرفامدهب ( [كهدجولا ؤ دقن /هتلا يعيحر دش د فس
 0 : سص,وقو مقلاة مزمز ءام دعمو:ررابلا وج قخ دبلوم

 00 ةليحو ىربكلا ىواتفلاو طي ةلاذك وتلا زوجت« قل سأل .٠
 ' ءامواوىلاءامار زج عيكو ادهم يشدو زم هربعرءأ يرجي كلذ

 دبعتو ميتلاب يمد نحيا سوبكل هماديقم صد حالؤعإلا .٠
 ديعلاهجر سووا لاو جهجلم دعب رللااهرجرر سو جدا دنع
 ناحل مب متلاز دي دلل هجر جو ةفيحوإا لا فخ
 ةوقلاو خذ او١ىلكاو كو حتدلاو بانللاك نيرا ينجم

 ةاتكحمتلا:باكتلابلا ّ حاج غسول لانو أيرتامو ٠

 يأن ييلا/زنا مل دمع ىسوبوب عجرم ”داهسرلاو ىريدتلا ٠
 . كوي مانعلا ةاذك روف الا لوف وحد صل اخ باققلاب

 ددردو ةضفلاه به دذاك ن0 نجس رسيللا# مهلا ظ
 هن[ عن اكناو ظمظالاد بولد اسد ةطبلملو ساتإلاو ٠

 نياوولايرحإ هو حبا« سا ورابغب نوكحراش امس لا
 ظ اماكإ يناليؤ ه2 هرشو )صملا ةشيمال انك عرش



 598 ددلاك نيليو بطن وليل أكءأم مصيف كنلإب فرتكام

 ظ ظ رمهيتلا نوجي فخ ضني نجرموعف كاذارع امو را سلجرب

 ظ ظ ملا لوقو نانباو عمه دسعو اًولطم جيةفيحال »سد 5-82

ناك نانو جيم نع جيشلا عبو قدوة درتاه يس
 

 ١ شوكلا يببام ناكاذا سال مهني كامرا لعوا أفىقرم

 1 عطفا هلانمو يربكلاىواتفلاةلذكر : يح لح ءاكاناو

 هتنايداتغلا ةضاكخ" داهمهدي وو طبل لاكن وجا ايرنع

 يلدز ءالوؤ ةءارقفلا هفكف ماو سام: ْن امرا

 - عئفي :(هيسالكذو ألا ةلذام 3 عيبا حبارتع دجاج

 اء اتفق مختل مهتلا زوج
 , امزنوكيد +١ ءاجوولكلا مصِجطَعَن |عرحاراينوتامررق

 . مما كيامءاملا او طك قت تم: كام ءاضونيلف لاقو

 ١ ىلا فن ةشلث تح كلذكف كتم ديزل املا انعالذ لو

 عردل/ؤكأسردق لازم ميعمو تيمو تربط ٍضداحو بنج
 ظ

 ناكاو قحاوعف جيش /راملا داكن

 اشارك انك تاسيتو تبا اهرضي اذرمب نا ننح غنبو وو

 تيهورب وح نجلافاحام ءاملا ناك او 53 "1 اىهواتغلا#.

١ 37 



 زةدرظل ىداتغلاو نال نأعق !وؤاضي اولا ذكت يملا ملا
 ناجرفا سوهو ةدعلنلا ةدجعاوا ركل ةدلصل منول فخ ظ

 . نيظزع نلرقلا عقل تيتو فشخ مهتما كل ذب ةولصلاءادا
 تيلا نفدواسّملا ةرا ىو نصل رسموا نصل نعوا بلغلا
 ملال ب صو هجورغو ا. هيلا 5.0 ىذا دا ةماقالو نذل
 دار, حول ذكىناشللا 0 روجاشيا ةينقلا ف كذو اح
 انكو مهتلا ةنبداملتلا منول اذكو لالا ةارالعلا رياح الف

 1 ربارسع هلا هلي يص نادل نجلا لكساف حوتس الل مهتااذإ اك ظ
 ابن

 قلع متت نف نيل فليت اك ةرماو زان لل ددس رجة مرن رباو سغلا ميلعت مدد مهت ل فخال | سمج شو ؤفنح

 دكذو فوزا بانك ركك ذك ةياكب ضال قيم صدصلاكب قالا ٠
 لوح حن كعلالع ناكتاو مباح درج مدد نكن أك قكلاةس ٠

1 
 د 1 ,

 ا ديدشبزحولمللوا قبلا فول قلك جمد ف ملا غلازيب

- 
 نافع ننارلع ناك ةساما هننه نأكما قيرافنل يجزم رق ظ م

 سل :



 ذيرحو 2 همجيو هضوردحا دعم هكلسبلو هادي تلشنن'لجررصم < 9 ظ

 |نعرتجله حيأسلل ذجؤ ماتو ظن اف ليو طي الله هيعأرذو
 متي (ولتلاو ئضولازع عضاذ اهيا سيسال نم ةوللا كا

 ظ جل تمن سو يربكلا يداتفل ينكر بي“ ,امجالب اصو

 . نااسبانيوخ ىنوفم زال اقلؤ هوم, ارم
 :الدتيزفيكازيكءانآناكالمَتب نكمل دسساتنونب
 يىبإلاىوات فلا اضل! اذكءاضون طبشلاو ىو عضوا

 نيقللاع يسلاب نلقام ةغبحمإ لاف هس نيقاملاعريسملا ةدسن

 بنج ةلرمادو زمول ونككو كانكرأ لا ىضنم هب نإ جنح
 ١" يفاسلاو هلو ٍدمقلا م ثرلط شو مات ضواغامسيلانا ْ

 سم6 كلام لاف 5م طخ وول غض خي كايا بلو مايا

 سيوف اسإل ىسللا ةرم هع ىنعي هلائبامىفاسلا م د لص ايفل

 ازكفاسملاكقلل لا هنع ةاورف هءاروقغلا فتح كلا ةرارقم

 اديافطل سلو طقف نيلجتولا لسا نالوا نات :انعلا رود

1 
 ظ 5 ناولرسل ىفاشلا لوقإلعو يواتفلا ماض ؤانك

 ْ 11 اكل لولد سما

 4ع حعضو ضؤول اندجإتو فخ كلذ دعب نيفئل سلب ف شولا
/ ٠ 

 لي |١
1 1 5 

  5امو
 "نيج / اإل

  41ديلا



 نول خول فنلل سلو رخال[ جول حضرت ن يقال ىدحا سو ىفمإلا
 0الا فنار لف ةعمل كسجإع يدنا 0

 ترحل حلها هسغيعي نيغنلر بل ذا الج اوعيجاكت
 أنونعن وكلا لا سد وندم تلم اف

 ةيبذنلا مات كدا ازكى سللا دعب نرددمل دنع نلم مكأ ةراهتلاالعنال 1
 د كامات ةرايطلا ماحغنالجر ىفانلادنعو ها ظ

 اواًمءاصف 0 لب ةايسلا طبتم ف -
 0 خناجر هضوم حفف يغنلإع مسلك .ةريك فرح

 الضاوي اكل ّسيناكت داتلاىل صال خبشرم .ابرداش كلو ظ

 حاطب يسم جيويفا نملازخستت حسفل اكتم كن فنلل يس جير ٠
 مضيفءادبينارسلل ةيفيكالايادهلاٍ ذو ةس دنطاب زل يؤ نمل
 المخ عقيرعيربللا هدي عياصاو نمالدكخر دفمإط قولد عاصأ
 ناماف عضا م تكل عضو ودنيبكك و كالا اديه كب

 سور مل هتشمو قاتلا جرم هرد عضو و يوائغلا ملفك نسحا ظ

 اميلئوسالا دا نكو ىداتفلا : امو انك هّنملا كَ ددككز ولي عام

 2 نسال ىخيرورغلل يدهازلا حشو 0 وانك زوي ديع
 اصالة لاحق هيباصإإبب موف وللا جس يالا



 يمل قحط اضنم ءالل نوكين نويل ككاو عداصال ل وصافاجو

 لع ايا هسلزع زوج ندير عاظلنباف طل واء الاب اتملا 00

 ةنه ٍتانكعفاشلل اكالخن وجال اررصالاو اشم علا

 ايي ةرحاو عيصأب ةيفخالعر سوا يواتغلا ضعب يد د دو ]صم

 ا تفخر ار شيللاو نوجا نذل تم ىضعب لاف ايهناجواجرلفو

 ظ ًناساما ل انكو نوح ةرايطلانو ديهلعتلام ىوذ فئاإع مس

 5 مدغلا عفراذا كسا فئلم ناك يهناج يفضي مسا

 1 هدعضوم اعلا ءاعبتبوإ داو جيجيح فعلا

ةفينح دن عز اكصرع مدهلا ضعب نان اخ تبانعلاو ص١ الخ
 ج

 فن بفهرمإجرا بقع مكاو لل بقع نعججرلا قش دارنا

 ظ او حرؤسو ىرعتي اوروصو ءاهقغلا غم انك مك ىعننا

 ١ ردك سدعو لص ضقنشا عما هلت ردق مقلع اظرم عونا

 هع وفقني مل عداصا نلت ىدف هدقلايرقزم يدلل عضوه قب نا

 ظ دعب ىبشلل هنكم لاكبش كنا نهر د ءابّغلا ةعطإل انك دلف تلا لاو

 "قفلا ةهئيؤ كدو سلا عنجالك يف هعضومزع دوف كلم
 عافني فلم فاصيلا هرقلا كا حوخاذ دا لاق زنأ مف سو ىررغ

 ظ | يدوم ننسحلوق انهربانعلاو لاقو لاو 8



 ى هرجع عسا دوج روب ايشلافنيلو سئل خالل دبي ىدللا نب اولا ْ
 . اهسلنافامن لم امكربد لاؤانكان دنع فنا قفز عع ا
 ا !ديفخ دحام« الال>د فخ مولع مس الأهدحو ظ

 وليل ناو يك ضقت د يحالخ ولا عسغ يلع بج جشم خجول عيجراص
 ليلو نلت ىرهشلا نايفسو كلام لذ وَمَن هعفم اك لقلاو بسلا 1 بي رككذزلأكه لوف ديليررءؤكباصانامونعب لاق والكعك

 ةلأورفن لاف ةّس فنمل هس دبيع قلطني ناك دب رماسملا عمال كو |

 ينس <رب نادجج مسلازاوج عض يف ءام 5 ةزيكوافاوزالحجذ هلام
 ضصازم عداصان ةيرادقم وسال نالاربك فال د اوك لنك حجللز»
 ١ ستهليوأئفلاضغب ةودقفلاتك" "ماع 34 ذك حجل داس اض)

 قوبج لزع تاياوراوس وصلا هتادايؤلا ذاك ديلاونإسارإكب ٠
 5 , تفحم ةق قوتم عشضاومو قلل ناكو ديلا عباصاب ىكقمزنا /

 حشو ذو عريغو يواتغلا رم هلخف اذكويثكن فخاد أاىاو
 ع مافا لسن عطس ةحارج هبله ءىرحاب اجر تادايزلا '
 فش لود يصل الجرح ضو ا اع ربسم نو افاد ههلاؤنل ٠

 از هلع مسمالو فن عزيإبو ءاضوتزاف ثدحا ةيضالع
 هجحو اذشلش اعرف نيبراولطإع عسل اّماقن قي“ مدخأ ظ

 . ذي



 ' آ 1

 لعند ا ناي هلم نذل اناكاذام وهو قافت امأب تكوحرجو

 تنافس ثيح نيقبفرا كين اوقو قافت الاب نوكالذجو ند
 يبا الجر ةفيرح ىبادنع خجل «دجو ىف د نيا عدم اك | يزخاه

 ىخ نيلعنم سيغ نسخ انىكين اد هللا |.يربج,ىيشو فس

 انلاإ كلو يشب ةشين ليضرم قاتلا لع كن باه ينفل
 مدقلل لعنل اك ةءلج هلفس لع عضواذا عع بريم كافي ذا

 ؟نخا يئارطوق ل عجم نا جر ةفينحيلا نع ءايقفلا ةريحإب كذو
 - قازع»انساب ةلس نديعتيادوب يركلا ىواتفلا و ذو

 هيف زاةخةزمهطفرونإع مسالا جرد
 . ةلعض تناكناو بءاولطاع سلا زوجامماثلالاق و يوتفلا

 . عيلارنوجاهقوصو ا نطق لرغزم بروين اك نا فتي اهئاؤانك

 ١ يظادلل ديباكزسزبصكل تربو اًكستسا نحن اكاداذ جودش بلع

 | ةيكلاةدييلزم ةنختلاقافنلاع مسلم امْخ فة نحر
 . ياتو سف عا عش وسكر ا بجإعصسلا لور اروضلاف
 ١ ىنانكنادفمو اة حيل ءضومرم لاك يبل تناك وسو فد

 'اعاهزاتارييغرم ريمي طقس ناو ا يربغو جاده اد يردوقلا

 تطفسراو سلال طبب ماو ناج ةربإلل كلتب و ايرخا ربا هدو
 1 ١

 لاو ؟ى ٠ م +
1 07 | 

 اا
 : كف 25



 ىروروؤلا يف ذكحضولا دبعلاو عضوملا كا ةإسغيو سما لطب ني نع ٠

 ةفيحيإرتعر ا جوضيا«سسلاو راع مسا كت نارتمزدبرلاو .٠
 كاكرفف مات وقينم لوف لع ا بلإم مسلا تخالف اخجما

 الع حسهول نعزخا رن اريفو جةفيحيإ نعماوروثو فو باعتس

 زمودوا فصتلا اع ص ناطصملا ةبموككو ىوفلاريعو لوجطتك
 ةييزلا جات جو ديرتلاو يوالطلا بو كوز نال قلذكراوبال
 بيض وغلب ضي ملداو ةفيح يا ددع وا خيري كلاب عسانا
 ل لانج 3 اير هج رهو فسو ينإلاةالخ )هدي ءردخ بحاو ما طبل اي

 35 ,انانهضلا نفي 5 ذا رسما لصاحد ماظملاا رج يتلا ناديعلا 1 كو رج عج جرب يطب ينل ىإ بلا هجشؤية هزل هلت كذد ١

 !عزالو لسغلا عضاناوشغلا هيب ججمهرابلاو لاطسأك لازم
 امكاطرنع ةريلج ع مسا مزلي ةربطإع ميلا ما ناو :ساجاعالد ١ الع مااا ةريطام هايج عسل ضادادذلاغاالبارلع |

 مهتلاو فيجا ف كديلو يظر جطوبلاو د كناكد انك
 ةييزلا جات كذاك ةنرم اكتر حدب دصيزبرمل نيج يهل ا

 دبق يريم م|صعلا كمقسف ذحاال ف ماصعلا اع ملساذا ققح ميس ظ

 (ىلالل الأ لاه او زاجرعب ملاناو سما دبعي نا نسحالأذ بيرخا ماصب ٠

 تي



 ع ! : 9

 .. هيفليعو دصتفلا قي اذكك وف زاصعلازيوزاصعلا هرتش م ىزلا

 .. أكهلا عجرم صسم هدب بقغ د ديعتفارمأ ا يداتفلار اخف كك
 اصلا نيرا سخي كداذكي ابل سفيه اهلَح ضد احرف عم
 لفل جرل كسلا ةلاو حهقلاو تاحلإملا: اسف زل
 ىاموصلا عرنلا ةيدؤلطللا كا اليه ذتغللاو موّسلا موصلا أ

 اءاهطلا لمرشب ةّيسلا عم اهفن عاوللو بزتملاو لكالزغ كامالا

 | تشد غيلبلاو لقعلاو ماكس الرتوجو طيش ورساغنلاو ضيطرع
 | ١ اغلاز كو ةّبللا 120 طشو ةماقالو ةلا دا دارج وجد
 ظ | .ىاذ دمر ىىصكغع رانا ردعتب سيعتمد! م مّصلا "هلي

 ظ ا ةينلاب نانو نام ّسلاو هنيب مييف ىذتلاءوصك:علاوعتب

 ارافكلاو ناضير ءاضغكنيعتباكم ىاثلا بقل اوراّثلاناصتنابف

 , عاطل ةراقم هبا اروجو ةيبلا تيببالءيجالاو دسيعب ا /رداسلاو
 ١ ةمالرهت زرع لاش هللاواثس نالغ موصانإ| تين لاف اذا حلا

 لصنا امدض«لكت اضم يؤ. ىدنب ل طجررتحأٌ #تفتس زوج نال
 معلمو ذكرتبالالع مى نسأل ب ورغوبف ىوول اكهئاضق لعن

 ده ةَئلاو لوول حفرارلابو مصوكاجإلابهيلان وي فخ يدانغل
 ' ديرشما نايويةا وخو رانا فض إبق ىيعربتصلاا عما لف و رتب ا ماهل

١ 

 ظ

 ” اددع
 هول تح



 لاوإلا تقو يونا ذاو[كف/ ماه موقيل مديلال كف ةَشلادوجوائدنع
 ىقطنرم ضورأتلانصد اولا ةعاتدا ناك عملانص رجول
 يمل بورغ قإ عولطزم ملا ءادا تقوهاىفورغ إى ملل
 53و: قفصتلا لبو هيلا طيء د ويربكأ ةوحخلا تق هدفصند
 ٠ دا ةمالد د كد دز كل ىدحانلا يدلل ديلا بحاص

 ظ انكي يع ناوركاص يف كسمافاًمِتما كذاك ذاالق ج ظ

 ىصلا نا ميال نين كذ و ”مييلفلا انفلا ف
 00 | ب ذاك عييفز دنع ةدحلو ظ

 هّننااريج,ىفزو كلامىا امل دويظلا ىداتفلا ةَضيااذكو دس
 دعت قّياضو ناضهرموصت انو: و ةغيظو ضعي موصنا ظ

 .. سد نادلسيل ىذعتبا/نم مودال ود ةفيقح
 <نيظلا يواتفلاىف ى 1111111 يواذا#
 طولا لاري تسلا لايك هانكس محّصال ةتبن نيل
 ملعلافطدبف يهتساامكشلا اكاد ومت أل داضمرزم)اهيف
 دابعشرم نيزملاو عساتلاهديلا ةذناشم لالخ ةغاذادايلط ٠

 ىاتحتلا اكد ضهيرمو ا بعشسرم ما نيلملا مديلا ني كشلا عفوف
 تلو طنا وغلا تب ى عوطتلل ايوان هسفني ىئفملا عوصضالا
 ا ْ

ْ 
 ا



 . ديق] نواه باب تيتا لاق ذا جوني دسايوراكراعفال لاق
 (' عد دوس| ف حوا مس ةعردمو دوس ةمايع معو ميسو مواقف

 مي نناكوءاضيبلا ديل ارا بلاوم ئِش هيلع امو دوسااسوف لا,

 يانذا اف ماص»ا تن! طف هل تقف طفلاب سانا ىتفاف كشلا

  ماصول يرظلا ىداتفلا ف ككوًماصأت !جخ ذا لاقف همحوتدف ٠

 سابدلف ناضيرومزدا هبلقؤ عقيل غرم عوطتلا ةينب كشلا مو

 يف كذد نكد ومس دهشد سول يل نعو جر. ون ودع كاد

 ١ اريج جيلشلا فاد يوخاتلاريبرج خللا ندنخا عضاولا فس 2#
 ” لاف مما ع ليلا فعجي | دففلانع[و 2 يدانغلاةلوكككد يع

 ماخذ اكجةلس نبديثد كشسلاهول موسلا نات اوي سر صندا

 ا ىاتخا ملا يكب صن هل لاقف ايكك نيرصن لع اسورصنولالخدد لعملا

 . طوحاطفل[صنوبالاق طوحإموّصلاو كشلا مولطغلا كبحاص

 شلاق ىملااغاضناو سد هيل يور امر سبجاولا/
 هاتي نلض | ىسقليانا ىلاتلل ينو نريفلا ىدافلا [شلذك يدرك
 ١ مع ناداجماصاد]نأف نابعشرو سزملا 1 عساشلاو حبلا ةياداضعل

 . الخ ياوضوهرودقلا يف انكاوماصزت ام رربثلت كابعش ةدهاوأمك

 يرددقلاؤ اذكمداب امال ل بقي لناو وحونءاضنر ظ
 . ناكالاوورب

 _ءاهبلاب



 نا لجبل يقر لدعلادحاولا ةداهشس امال طسرادشلاب
 ةداهشلا حبقت مل ةؤع ءامسلإب نكمل ناو ريشوأ ناك ارحةرماو 1

 ىتحر ب ىررعد نيس دف جي سو ىإ عدلا عي بوقت يناوفلتنلاتخيرورقلااةكرجبخجلعلا عقيد يجادنزح
 لاله ,امال يزراذاو جؤمو لن عاذكهو بابيكرمربشو اني
 . انغلاؤل 2ك زلاب ساَتلارمأب 0 عخت ا خبال »دحو لاوتم
 بيلا وبالف ضو لطفل اك ماك دي لدضاَماناخعمربزفلا

 طفلا الص كومو نق ملط دار دولا زجر مغني نعد ]
 للص ؤاصت مل لع ءامّتسلاب ناك ناو يرودقلا ا ذكلمفي ) حد ظ 1
 ا ظ ميدل عرامتلاب نكملناو نيتارماوا يلج ذ هايد ال/طفلا |

 ظ حمس يوعؤلا طزعشلالو د مسلا ”رلطفل لمرعم نت ىواتفلا 0 زير واسم (صخميرومفلايانك رزين عفر مات ايالاقتت
 م اولمفانديبع مو «ونظف رينلذلامج بطلا تاوصا حتلسإلإا

 ةييررظلاي واتفلاؤ ركذو «نلع ةرافكيةريفل ناكاطلا ناقش ]
 غل لا ضلال اور مودحي و ةدابذسإَم نب نينلت !يماصاذا ملا

  ةيكواو ةفيصيإ لو رخل ككاو واو موج وحاوزفي)
 اذناكتاو ىتفلا لنمو ىواتفلا رماخؤ ضاركدانكعهلادعم#



 ١ اهنيئاوأكو نيئلث ا وماصاذااهطف | نلج م ةدا شبا وما صاف اكتناو

 يد لالع ماما/واقلانعو ىنيفلا ةديمو يداتفلا ممدلخؤلاذك

 7 ذو 'عياجو الى سيجري ريظلاىواتغلا ااذكدوطغنالوغا

 عا اا ىو و اندنع ملح تنال 5 ضمرا كيسان عماجوا

 5ةرافكلاو ءاضفلا هيلعف اًمينم كلذإعف ناو ةيقلا ءانك

 )9+ عياقدلاو تعش افك لماع بزلاوأك كا 1 ج/وفاشلا دسعو

 ناو رممصد سال بل نأكراونلادسا نيب سإكأ ٌماصد
 ومأو هبف ةردغلا كلذلخمالو ضرر قرثاكاو وفيا وكدا
 رغد هيب هذخإو هبجرخا ناو ةرلق كو ءاضقلا طع اًءينم دملت
 سيعاجاكاول فا واقا ةءافكك و موص) فينا بج دعانا

  هعكاذكت فدل زكوو ةءافككجبكلاذو ةاذاكهيلح خوبطم
 ٠ يحز فكارطعف ةطئططا كالو هبقفلا ةذحلبو جررؤس ول يل

 ا . «ددتوابىدْتتياّم اكجتمإكا ذا مياصلانا ةماغللا بوجف فاصل

 ' اهعماجعاكاّدم دففلاعيرافتؤب ذكور افكاو )ا فقل يس يم

 . اندععادحلوزرفكه فكيودل كبلجبف نا ضي نامت
 يف عماجس عفان اركتنكت اقل جاك بج فاك ددسالا١

 ١ عًيرطفانا اكؤخح الل ريتلاو ةدحاو ةراذكب كي ذكاو) نيداضمر

 ااا
 ا (5



 ؛امكراورلا ساظ يرخا | ةءافكب جرحا امج ةامذا كرفكو 0 0

 انس برش ما صف دج ل ناف ةيقموتع ةراغللاد لعل هوردل ظ

 متدلقغلا نك ا علا ذك يكس نيتس ماعطاف عطنبل نان
 كانك 101 لا لا الخد كقول تك عمد ]يلف هايف

 يواعفلا مملخخ انكم جوا !قرعانلو, ودسفيوفلا عيبج هنحولم دج 0

 هموصدش هعلتباوياصلا فل يف طملاوا خشم مف عفوولفخ ٌْ
 هموصلواد ناكذارفوجؤ ءانا لخدذ قئستسا و ضيف ناذخ ظ

 ةنالاةيلدا قخوب ها :نكيرللا وىعتفلا هرلعو هموصرس ٠ْ

 كيبفممس علسبااذ ذاةءاصلا حو ضا/ممف ل لطعلا جروا ناخفلاو ظ
 هموصر_فًايعلتباو حياطوم اهوانت ناو هموصرغنا/زانسا

 لاق ريغصلا عما ل ذو بج ا لل تخلو ةراغلا ب حجو خاولكتد
 ”/ةطنح يت وشم هلاذكو هموصدضن ال غضم أف ةرافكك بلا ا

 ديقنإع هقلخإخ راف همئنسأف اهلج اج بلاغ اخداذأ 6 ًءاصلا وح ْ

 كاز توم ابدا قمنا مخ رذ حس غاو فشمابلشس «ىشالرم

 بانّدلا لس الو مو طؤايشي هلت هاك نضزلا لتصاوو هيلغ .

 افلا ودءاضقلايلعف كركم دقلجؤءاملاصولد يفي مل فوجإلا
 0سم ناس الزم اذا مدلافَخ



 اًمبارسف ءاوس اناكذا د ههوصرسنب ميللةبلغلا تاه ناد ه ل

 ًةافلاكو موصرسف ناضمر ف عربغ فب بااذا خان أسهئسا

 خْؤلمق هعاتباف هف ل٠ رع هعيحو هدجإعيدذ قلن جيبخا واو بلح

 ةصرسف هف تجي ءادؤلا,لم اكد اذ موصرسفنالٌءاشلاءاق و

 دنعو حر فس يأ دق هيبل قمم مدفع ناويه فام

 دفياصاعاناف غلاءالم نكي ملناو يوصل ضو مموص د سفيال حرر يغ

 حرم فسول ىإ دنع لس غب« دك ردع كموص )سف داش ناو ران قسم

 ان خ مص: سفي القلب ءالمءابقن ولو جنو ءالوف ريضلا وانام

 نيفييعطفادا علطب مل فلانا نيبفي ا عرتتاذا خ جيفسو ىلا
 ءاضفلالعف بغت ملىمشلاو علاطوفلا اذاف تبرغيق سيشلاانا

 لكألعيبنادل بعفسلا هول عولطإ كلاش يفوت ناو مللع ةرانككل ظ

 نافع عديانميلعف ىمألا بو غؤرك لش ناو مان موصخ ل ثم وهف ظ
 داو كيتو د زرافللاب وجو ىل افلا تخاوواضفلا ممزلي كاثدهوإك ظ

 شكوطفإملو محيلا كل ذىضقي نا ميلع انجل ثمالاق هلا ولاا هبا

 - ناشادعتمل قشترافكاو ءاضفلاهليعف بغت ل سمثلان ديا

  هبلعف بفترلا د ارظطفاذ فغتارخا دي ثدو تياخوق ىلا

 "رخادي بورغلا عولط اع نأ ا ديم ولو نافنالب ةراولك نود ءاضغلا

 ا هلا
 : < فيي>



 نفؤافتالا ةرافككاو ءاضفلا ملطف ناك .داريظركطفاف لطب مل أنا

 ج5 ىفلالذض دلك جنابك حل يساند لكأب ل ضمر ذي هرض ياررماب)
 دعنرمف أف رج /مموص نا ىتفاف رفاص يو نصمم مرق اذا ىفاسلل فض 2

 وايد ةفيحي اددع كلل ذو تفل مل ناو هيلع ةر اًفكال اكعم كلذ

 كييلعقر ةرافك«لمفاف ىفاسزل اباصوقيلا جاوا نكو هللااجرج,
 ىلا ثنا رثهحبلا ا 3 ساطفالا نكي «وسر مرح أ: دياومرم ىفاس

 بشرمولام ف لنج طيح ب كذا ذكر اطف الا هل جاها امد
 ةىرعيفاسلا حل ناضمرأ موّصلا 'نوالع لاف فضوتنفاام لاعب ٠

 :يابلانصل3 ف ةصخلو ةمرعلاريفنأن_كذرفو ةصخ/راطفالو ٠

 اقر تلاد طفلا ىفاسما تام هول كك انه لكيباف :دتملامقإ از

 ٌ !دزلرطفب مان !ناخاج فخ دبش ةلناؤل ةزعلا كردا

 !ربطلاراضلب وادارزجا كلذ فيا عفا د نسف داجوا هب

 ةّيحدنغنلاا ذاكرا! فد ناب فان وال دؤدل ذاك كح
 يبادسعماص( اشم نإ ةاورفا ثلا سلا كءاوّدلا يشوإطفاف
 نامي دلاف ضيرإل اماكقب خاب جاو ةينب ف سللماصاذا جرا فبح

 ”هلخأ 0 ىؤازوكفاسلاو نيرا ربان يتارفعب يوسونأضمرس افلم وص 0
 اق طقن عدس نهد رم ما اذا خيوانفلا 5



 ا" تأجل ةفصإع سايل خا هيا مااث لكع لصالاو ةشدلئلا دع

 طيف طفاولو ناقتكه ص طقشو طفلا هل حبيراهلا لاذ لع
 عضال كقايفرطفاولو هيلع مقلاة عاس هيلع غانم
 -, خودايامتلا هلطو ةراقلك دنس طقشا كسلا عناطل هل هلا

 "هلل اوجد يشد وسو لب اددعو طفت جرة فيجي نير سف اور
 -  فخدارور قافتاب ةءاقلا هس طقشا/ياخا يفاسإلو
 يئبرك موصل ينو ناضمررمرابزلا ل313 فاسو اي روم يزد

 ىا شوا اك اذا كخديلع ةرافكاوطفازل م مراصواهضرعرم

 ىاكيراف هيلع ةراقل//هنمإكأف طف م كلت: ففأ يمان ماج
 0 دجفد نيا ددع نأ ستلاب ل سفيا/مر وصال! عسو ثب دل دغلا

 ةوردب لسا بفول ق حي يقول وو رمل حر ذوي عد راك مذ

 تدايرو فعلا ناصفن قاخاذارقمات هموصف كذناف ةىهشب مما
 ةفشملناضو,ؤسطفا ةما دم وص دكه راطفالا هلف مجول

 اكاد لايم ضيلفلارم هيام ناي اديعلل ربل تراجم
 ١ ةيقلابكمركدو يرودقلااذكتضقدأنلمفاامهيددورعنفاخلال ّْ

 ا ف ديول همونو نت -مطخالاةماباغ لا كؤجا تلي نإ هز بفأس
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 لافو خرا ؤغتسا نيناو دعب وصفي نادل ةشيعملاب دل غانا

 ناهبلع اكيرخإو سيرشلا ورم ىعباتم نيموموصاناحسهتلا

 ناككذ الا يطفي اطفال ل با نمف سن عرس !تلاورنج سمس
 ةادهلا اطعاو ثمنا افلا ريلا نارضفح لبو انفيف واط رذعلا
 قصي هل عو ها ؤلصاطعا ءاش ناوفاو ةرحاو م داشرل 0

 هع قيرغلاو عيلبن وكي ىلا دحاو موزيع ص فضي وطع)و جا
 دان مايصلو مداخل اياب حيف و يناقالاعءاضفلا م اعطال
 نعيةفاةعافادغولو ناج درو مع تضبر وصب ملاداو ثالللرم

 عاجل حش يفيد دنبلاو نامل نرحل جلاتاذكمويعا سايفأب
 كوالا انك فيالو مص ناهد للا صولا موس هوك خيغَصلا
 نك نام حا مد عا كل هددسد مضركمو ةفحاو مروطلا

 نصوبْذام ولما وم ٍ مصرم نازريضلا يواتفلا ةكرشلا د4

 ملا هيلعد واد مايص أصلا ايضفا )ا 3 هيلع اصوتلا عع يوراذ
 ةبجاف طفلا: ةىصدووطغلاة فرص 17 و صفب هاّمد مومن

 هبايثو هيا عساف باصتلاادقل كلام ناكاذا وس طاشسم

 رن ل عىدتفلا ريريظلا نول كلو هديبعو ههيعلسو هسرفودئاثاو



١ 

 نيل ايمانرنداكهل بعلو دل ةرافكل/ٍ عكضاق باصتل|رادقمردتعي

 نم اصوا تيرا قيوسو اىخيقدو إرم عاص فصن طب تح املي

 يديبأهف قيفولرميللا ردلاد كارم يلا تشدلإو نيعشو إم

 مررظلا يواتفلا9 !1 كذو_فعجيلا ا هقفل اماشخل وضد جب نوي ءارغ 21

 ثلثو لاطرم) ١ هسيخ جرف اًشلاددعو لارا هيام انردع عاضلان

 ظ انكالعلاق ةماتسا مكي عمر كافرم ءالبعلارمدلامر

 - يواتفلاو دول ادسا نونس جموفاشلالاق وز اتم | نوعنرما

 . كوتفلاو لف / ماع ىوصنم /اليثو لضفا ةمقلاءاداّن لِشربرافلا
 ىشدمت سإرم أشم ىجاولو سققفلا حا عفن قالا لغ

 لعضلاهدكؤ نعد ييضنرع لاذ جرجير كابر ف ةطخرم ملص

 ام اذاد سابك هذالدارعو دتج عي نرعيدواكو هديل وكلا ف نعو
 ظ انتا ا يسم الب

 . دعلا تارع عيجبلاب جهفانلاٌة طخ ةراهقلل هكا هرج ايعب
 ا فاك حبعرعلسلا ق قد لاما ردم 0 1

 عضوا ةيال نال دخل فل طقس لو جرف كلاوالخ

 ذكورا قنذالابانكو كولد رفتحورترلفلا ىواتفلااذكتلاطو هت

 حافلا طقش مل رذدإ تمل دنع ليقسرم مم ةيرلاة ولك
0 

1 

 | نلدو



 جرة فتح اعد نيم دارو يلج زوج ةيدافلا ىداتفلا دو
 شلفلا ةقرصءا»|نوكو سخأتلا هر كالو نيتمبدا همس اورد

 ةيراللا ىداتغل اذكر حاو سقف لن وجد كقغلارم ةعاجإل
 ,تارقو لجرلا ةقرص بقي (يرا كلارك وعجل مامال ئشلا ناقد

 اذك تحب هدب قرض صج مهتجاحد سف قءادب حما
 تاوفعو ايا فلالا تاطقسو ظاحلةزتمرفخا وللا ريريظلا ىواشفلايس

 ىكذ يشن ةقوفتم ديا ىف ف جساتلا بابلا نازكطتاويسو ناسللا ٠

 :ادسوريلع صم دوسر نأ يرودقلا حشرة تزمفلا باكأم

 مانو يلع هنبأصوتبلا لاقف تعامجلو ةتسل حكامنا لجيل ليتم لس
 رسم تاولّصلا عسب ةعايلإو ةتملل ]عوف ءابشا ةرشع سفن هجواذا ِ

 اكقفيسلاب ناماسلالع جشم ةصفنم ميزم الحا ىكلبالو تعايجلاب
 هللا ' مدل داجإاو ىلاعي هللارم هرثدو خر دقل ابر مورو راب اج كشب

 نم نامإغ وسلا عيباكت بذبديحوتلاجكربادحارفكبالوزإش ١
 الكف لإ و ضخو غلاف اج نيفنجإع سلا بو لجل لغ
 جياصمو لباسلل غافم با كرم دلل انه ن]مفلل بحاصنو جافد

 دل خثواعلف نوبيمادباحتا تا دقتعيال ناني جيب ندلا ةجيباكلا ظ
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 ْ 55 اديع جالو بصيو تجد مئجلاب مزج نوط

 1 قلتاصإردد بتل نكمياكو يد هديل حشو فصملا ٍفيروكدم اذك

 اهل يعنمو دعنا مزع انليساذ اىبحّقلا ةبلغإعلب اعلق
 اهبعنمناب بينا اهيلع بجي دلال وصاىفالعورغل اؤانبفل

 ازكعب وصل مك ءاطخا نفل كب عندو اطال عبكباوم
 خلسلاناءايقفلا ةغَضف ككو قيَصملا حاد دانك تلارعإ تن
 اعلا كاع ينيكو سل ادعو ضؤؤابسو دبع. لصين اكس

 ةعيزلا جات حدد يوانغلا رمال خو ليحل ةانك ديلا اق

 اهلك «قيااعندلصلا تخين اه نسؤ كد ةهيرتلل ملت ناس

  ةنقلاإ كلو جىتضلاز ا /ىمشلام هبلاو نيكد ف ووك
 (| . انكشركي بقي كتددع يتبل زعةدتفانإل لل رعختا
 ظ انو هرب ىملعفلو كا ابقد 6-2 لاقو ابقفلا 000

 . يققيف هتمذؤئيد ةلّصلا قياس )ناو ذبتقل انك في رد

 نم ةعاهبن باهل جارد ل ريافكلااغؤ ككو يقل ىكانك
 قاطع اوللا بولاق يدا للامم اهقفلا بيلا هيلا
 ُ ردقنإع ليت لف هدع تكرم اكله رلع دلوق كل ديو كاك

 ا علاه لال زير ايتخا لوقل اندخو ف دل ابجاو هدافحو قافح

 يح يتسم هم ا
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 انككىضملا ةمجال> هاير تخلو يلا عمأ ل حيض ه لفاحي
 بيز ارعغصلا عمال وزد نعلن يواتقلا ملْضْوْوداضا ٠

 اذام«قبلإلع :تم اكمال ماله كد نام اكددع لع
 _ سلول خلان! نوم تملا لاق ريم سلجم فدك عهبوا هذ
 فكيف ترو كوع لا لوك ورخأ تملا لاق و ةدحاو يم بجي

 ياترهقلايوانفؤرككاذكشككمدجتلا وجاف هواك سلا باذد

 ![|صتموىوانغلا مصالخإلا ذك كرفلا اقل نمإع لس نافيا
 ناوفلالِقلوطو يلعرلآس ناو ريغواكولملا ةفطو يرودقلا
 كورقلا لكتمو نفملا مد يدانفلا رملخؤ لانك هدر هيلع بع

 ميلا نك مرغلا يداتفلاؤ كذو جرىددقرمسلا ثيللا و داخاربد
 اولي اوفاتخاوؤلا)سدلو عا يكنس ف نوكب نمور اقلاع
 ظ طق سيول هعمب ملو باول ةراذأو تعا يعضفلب دحلو عرس

 نيزك ذل الهو نبفو يرورذلاتدلوكمؤياذك نيؤلا
 يداتفلاو ىشلاتوتملاىواتف يئانكن افتالإب رول ع ايس
 البل كلزت ناو ةزعلاإعرالكلاب سنا ىف ىواتغلا رمهاخو ريا
 وصاضنءامشلاب بللاب حيوغتشلا لج ماتم ذكو ساباف يذو
 .. اذكدلل ا همجرد كد عرذسو يبادنع هايل اسوس الد انييجولا

 غ0

 دلفي



 21220 00 مصالخأل

 تب تاما تال شملإب يوني ى مت اهحلشارم نيس

 يداتفاذ اهضلاإع 7 هيب ىواتغلا م

 رالتلاددع دسن ديليقترم لارططغامووايرهو

 مدوظلا ىياقلا و ذكي درا ل يفد ايجي دوركم

 كو كولد كولملا ةغخ وانك افك ضروف دما يضاعلا تيمانو

 اذازنارمالءاسرسطع جو تر مال تيمثنّن ا ةيدقلا سس

 يواتقلا :مالخؤ اين اركد اذك هتمشلاكتمدلخلا ايدل
 دول لوفيو ىلاعت هللا دين طعا ذ| خلي نر ير مطرغ

 اتلاف سطاعلادل نوقف هللا هلل اعله عضح عصحرم نود هل ”

 تهلهشم يفركئانك كلاب كن ى هل روسوبدلا مكونا

 تارهإعبككتا ىداتفلا صخور ذو هريغو يرورئلا

 دحلاطإع ضرتفب هبلصرموقبام همديحاو كولا لم ىرنف

 واو هنجفرزم لابع ل ناكول اذكو ىتفملا ةبنسؤ كااذكو اسك

 للعم نوال اذ ذك مهتافكردقب بيك د. شرط زرفي هداك

 1 هلايعتيافكو متيان لزق اعد از اههنافكررقب بكاديلع امري فل

 ١ ١ بلكتالعةعامللو هترسلا لوا وفن وابلاوزفل درب ول ذا حابب



 كيالطسا(زانملسلا مليم يساصلاو أتيبنالا دنس م درنسللا لالخ

 ديجيلا لامك لا لافو هبكرح دفعيالو ىباعن هتتر ضل قلماذا
 |رملفعابزعالزمدحا و م«ينلا لاف و نأ ةلانريع ةيب ابسالطالت

 هيو ذخإ يلع وكب وإ ماما حتسو ةبتكْوا لوصا يك انك أكذنو - ٠
 لميايو بيل خد /اكتا لة وياه ذضإ ىلا ماوضفاوف

 اذا كزنلا جم نعسول نبا صع .رامالا لاق و ا!ضناءاطغةلاد ذخال ظ

 كاع بجزرق بك يزغو ع وجد بضارمألا كول ةفطؤ لذ د
 ملذاف لاس ن|هيلع بكج حار, دعب مل ناو ماعط] هلاك شرم ظ
 ةفَخإ اك اركذو يوانفلارصالخْؤ كدانكأن ناك تامؤحا ع
 ردوزختلاهل حابدو كا سلا ل موب توف كلرم نأ رغد كولا
 . ةلقننيحاصلا ضارب متل انك يووهاب فورم ضافلا ماما

 ريع هلل اصلا نع يور رنش ةلاوضو تأ يراغلاو لس خي نع
 هميدوؤ سيلو ىلا هلل ويح مكد حاب ةللسلل لا لانا يسد
 تاوتنم ةركدو ةيلوملا يعل ادور ناكساو مهبل صب زهرخسلا جازم
 نا ىدانفلا ل خذ وذو فيبخويفلاملانفإياسلا عجامن | يرددفلا

 رجا ءادلمل نول ايدو اذ لسا نوكأ د نإ سلال عؤدصتلا

 ©هللهيواتنلاص الخ قلد فشل هذه ما هعب ارحاو جير م



 0 قتال كاكا ضفاهسفنم افاق اغني اعدل ذه

 ا يلعةدصلانةرسشلا )الاكل شارب« ءرفااغ

  انلاييغلرم يوارباازيقفلا نالع خيا شلا فن كلوت اضنا قل
 | ايلا حيدجاهف تاكا عي يلم يف باسم بكر رك

 ملَصلا خا ل حو نأصتع نوكيا منع او ةساردلاو طفل ل

 ةدلفلايوانغلاي كداذكا طع فصتماوأب داو اني دوا ناكاؤف ظ

 يف (وغلتخا العلانان(ةسيلرع ةلقن ىشلارمقل ايو اتفقددو

 ةينسوم زماعلا تلا ادكرت ا( ةبجو مهفعبلأق ةوعدلا راج
 0 و ةلو ناكل بهن قا

 يل عفل ملذاو ةيملو 00 | غض س انما و[ضفا: ,داجالا

 1[ بايماناكخ يح سلكيدا يضلل تكبو يشانرهنلا ذكرا

 لاق ورييفلا ىواتفلاغ اذكهرمغرم هنيب ةروعب ىلدا تيب
 يلكيز اهوحل ءايشا ةعيرما فسر وع بجي ثللاوإهيقفلا

 موقنالذا كاذلاو هيلاميدام ىرب نافانلاو سا ثبح
. 

 يف ىوكومانكعيجخاذامل وعدي عيل و تي بحاصن ابا

 نم لابي نا هلر سل اعط فيفلا هلمّرق ناو ةربلفلا يواتغلا

 يان فاك تزد ابسحل راع نع دبإ
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 ؤن بحسم اقف توسان ايش يزشااا غلا ةنيفبأي ذو

 يفتي تيتو ]شل جت ذالا نال نال دمركأب هد اح ؛!تناوكارشلا ]بف

 ةريقلا اذكى يكسلاب سبل عطق هيكيد ةرش هب نوكبف باو
 يكسب عطقلاءركي الا ىف تن دماحا واو نإ مركلا عضفل اواو
 نتايينورلا نكات هماعلقلا إع تآسبا/د شمل تينلاو

 6 .نوجلالدداوتف إةينقلا بحا صو اذكىيطاصلا ظ

 يوان 1 ةينفلا وانك“ و ةجيكشلا »ويطلع

 انا يوساٌيضلال باهل دن ةدجلاللاقكاقصلوباقلابا نا
 لعن الاتي نياجكلا :اكي اولد زمئللرصتلاف ويلزم هللا
 لذ كل ؛اىعهنيب ملو زجل سبك ضير ةرمدو ير كبل: قون كخ
 سحاو زال هزه | هز حرعاولاس ةئالو 4 ننراوجا ردو سكه لن هلهلناؤفش فل 31

 ةيسرافلاب دلسملا ب عجذ لاذ وه دانس ان عائل ضو هنراوحل بام

 نبخاب ئكتلاو ةنإسللرصاسم لبو تس ايا جاد اب تمار هسا ا

 ظ ,.تتاسويرودفلا تلكم 4 50 ةاطادبد ناك نا وضالأو

 ىف هلبف ينويلا )ضو مو ضخاؤدثل دملاو هلّد!1ةلمسلا اعطلا
 ألا طبي ناماعطلا اق ىريرا/ خسف ىيفىوداتغلا ص صلخإبل# د

 عنو يلا اين اهنلا دب. ىانفلا .انغإا اكدر ظ



 معينا ملال ضلال لك و يوانفلا صلخإلذك لجأ دهب اسم د < /

 ٠ يوانفل ايوه 1 ركذو ك ولما َةهّتْعو يواتفلا رمالخإلا زكرخا امين ا

  كوأتفلا صلح يكذو تيبلا بحاص :ذايالا لاس فضل عنان
 -  لوانولد انأسعا ةيزتاج وحلا وانو | هدكيلملا سار يبعد زحل كان ل
 ناضل عض ولو هداعلا عواتعملاو نرمي الار يجب
 - من اغربلضفلا لاؤ يواتفلا مما لخؤ اذكر ينس هيطهي نان حال

 ٠/لاف بله معطلاؤ غغنلانعجوؤسولاب كلاس رع هتان
 يقيضلا ذاباللةلؤلا عفر هركدو ىواتفلا رض خذ اد يناناالا

 ملحة عفرد ايواتفلارمدخأ دو هلوللا فقس رانخألاك يجب
 ” اًيارككو ةييظلاىداتفلاذ انكرادل باصدذابالالاحلكب 422

 كللذررمو هيسيرزم مارح ماعاعل لكاؤإ فارس: /يداتفلا رمالخالس 30 <
 يواتن يكد ل كا /قح فيلا 3جلاةناكاذاالا عملا ف يقلك ْ

 تضر لا يدهاوةفارض لا يعةرم ندبعلا نمل شارل
 لقي نادل يف شا /مارحنم فيضملا وايد لام ىلاطناكذاف
 1 كذب كلتا /لاكترم هلام بلا ناك اد لاح اىبخج ملام أو

 1 نكيملاذ| كيبل صدقت يئانرهلا كدو مارهتداءونع يلام
 ظ ١ اننا هيفاكبو لبق نال ضئالاف ًماوحولام نوكيا لاظودبل
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 1 . ىشات يلا ؤيككو رانشلا رمح ءاحدل عاف لاملاب تاف اكل نوجا لم وازم ا

 : عرز هلؤلاةلا لظي و يضرب يرالاولا فلا ةوعديب د:نمن انج تمللاقزا ظ

 ةينلا ةرغب ةرككو هلدلم ياخرم كلذ لهتجو اجل سدو
 خام لال جو ناطل سيلرمازم هلام بشك مزعا كيس دوعجاب ماما 3

 لاقي عزمه نا كلذ فزع >/4 ط كدرشد زمول تايزلا
 | ذ: ككو تيراقتلا عض يحرك دعو رم اهأ)6نا لا حا 5

 اقبلاوااهزل ملازما مر. طادخل لك (ماجلا نا ىشلابرقلا يد

 مهي لام نمور انيخرموا مومو ا بضغ ضفنالام نموا تككتلاوا
 ىارم ضةتيوا دعباتيواهآراشينادجاكريل ةسر تس وكراصف

 سعف ةولرلا عمماداانكو هسيب فاي وامنو"قدصو | نرضإقيوا ٠

 نا يداتفلا ممل خي كدو نيففلا لام «نجلرم مفاد ةب شدا م راص

 . كفالو ذخأب !طلحتما هملق 3 عفوا كالو ذخلالاددع ميزع ىو
 يربو شالايوب نإ غن هاونف ؤضاتوقلا لاق ولف الو لوادتجو

 دهن هلسلال الا نأ ف ىوارم ندا نيتيررام ملم طاافف ىلثل
 لهداِمّزلادحن صغوذوتلالهالصف لواط ش نا كافل

 خالمأعي زون ةلقو وتفزا حب تلعد ند ايزعن حلاو منسدح ةرمؤلب



 نيوعرع ا

 الكتف معلصلا نا شاللاظن اك ذازنابادجلأ ف ناوخا/ ةلص كلذكو
 ا دسفرت لوقت ناب تحيل زي الف هتقدصو هدلص لح كيلع عي
 ' نإ لاب نقلازصإ ب لال خرلا كلب نللاءا حس اند أف نامألا

 ا اهرش نيش انصاهناوهد بابلانحذ لصال فام رك مروماد
 ا | كانا ام نات نا علل مقحم علبلا كحال اوديولاظو 3

 1 آو هني مللحوا ضخ »ا ىقيتت نال لاكشلاكد حمالصجاظز#

  ىصغتستو ثعبإ ز باغ رع نت قحدحام أيد قهاتالنا عيدا

 -  ناكتلق هكفالاداا جرف ةررشبال»اقتنف ءاصقشسا لا ماخ

 ...اهسلا ريل لع عوضوم عيخلا نال عا هبكحو علا قل انجل
 عمداو ةلبسلا [يهتسلا ةيفينطاب تنعي مكونا لاق كلذاد
 قيضاىقنملا لعيرما لق اكطا دحعلاو دب دشنلا ]ع نومه
 2 لحلو اصالاذ ايكحلكو ضنا غلام عرولا زي عشلا بف عرم

  لوقتؤاملاو طوح الا! ضفدلا لحم ناولج ناطحوزمل رك
 ايش, كلذ ميذاف لصالا3 دحلو اهجزينم عما هز عرول كحل

 قلعتم ةدابعلاو اعلا ةيل حبق اف تاهنيلا نعم دو هال ناد

 . هيتتربانك يف ىدتقرملا كيلاوإ محل ىذامكل كلل لك
 ا يحهتيلصوا لاق زدا ل سوريلع هللا لس هّنلان ببر نع نيلفاغلا
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 الالات عولال سفير انوا وكت حرهمصدا يا تاما مكت
 الخل كدو فاشحلاا يوتعتلاو مارللة رش نع دادتحلا/خرولا
 رضضنو اجد ل جرو ةسيغ نكن مليش لها باتخل لير ناىداتفلا ٠

 هيخايوايوكذو هدفا و نامل ةسئاكت اسلل اوديلاب سائلا ٠

 يدأتفلاويوأتفلا مان ى كم اذكرب سب الماقهدلا هجولع ظ
 "ذاع كلذركتت نا ةبيغلاامت ىوكدم يربى داتغلا.ناآلا للا ١

 يل خفرب هلق نع عدتماو وقع بك حذ ناماذاة/ضعبلاو بلا ٠
 ينفلل هسا ذو قفملا ةيمةللك هلتقب هرهأيل ىضاقلا
 ذا نا ياش تيك نع زجاعلا 1 مم دبالام ىوق ةضدوف بكلانا

 فارحا ل اقزدا جيفسو ىلإ نع ةينعلا زك ولامسو باول
 لاقو وتلا كلذ ؤريط ىلا ربل اك نكي و هنك راتلاؤ.نيقرملا

 الن تامؤح اه نو ضرمو سالا/و بضل ةىالِْش مامالا
 كيلع لغببطلا لاق ىو ىنغملا ريمو ىدانغلاراتنخذ لك ملغ
 < يقفلا ةيسالز[شأ ملاح دجزج لذ كلفت لاودبجخافرذلا

 بتكلا ةماع يفاذك لا تامتح ةصخملاناخالتملا لكزم عئتمازمد ١1

 لشن هيف نكي ملامأنحلابواّتلل !جيرلاو دملا باضخ حشو هقفلا
 ةةيسالرصو ميلجياو هدب وكلا نايبصلاو كابترلا بتم غيباو



 ريتني هيجيفرع كددورودقل تلصعالاك بذيرلاجا

 [ نزي ةمدول وأ دحلاب هيلو هسار بضخ ا حر ةفينحإبانعو
 | رقيب ضر ةريرعييرع ةينملا ةيغب سك د يرددقلا تدلكتمالزك

- 

 ِْ ؛/اعطظا لقي :مؤديلو صربلاو ديعلإزياككم دز قفل نمئماي نادإر زم
 ا هددت ءاءبينإ عش ريفافل ف بيل ناو افصعلا دعب نمل م3

 كردرقلا ”لكشم ولا ذكرعشلاورفظلا رف د كل ذك ل بيلا عيا إيد كربلا | امن ب دحين موف وق يديم ١ رمخ ىلا هرب اصعب. متحد دو امماعماب ءلطسواب طولا
 هتكباجلل هضفو لعجلو ينمل إل/يريلاومتحإ جين قيد
 | .مه 7 من يواتفلا صلخإ ذو »رشد كد ىقلا تحلشمإكضياذكد

 ظ ةجادمل مدع ردو |يضوخحو ضاق و ناطلشلاك هيلا حاتحاذا كاضفلا:

 مشل تو ديوادنلاهرصقا |١ لاجل ل افك لايى ناو اضفا كيرقلا

 ظ د هتيخلوطرم نخانذ دو ملح تا لصّئيبلر يورو :ددسلاإ لك

 ةداسسرم الهلا حشد ؤربادعلاؤيوكذو اعمابجؤ يعول هدروا أه رند
 ١ هقااينفرعربهللادبعألا راناؤتفدحوئكذو هديل فضال
 اداوموشحوإ كخادو ةضيقلا ؛ل/وام عطقدو هني طحرخبقب اكاملع ٠

 - تو داعو هتلر عش كاد زبانعلا د كالكمثلا يوجد معد قسد

 م 5

 ' ب
. 00 

58 | 
 ٍء 3 3 1



 داري زسيد يشاع لا دعل
 اد ام ملعتو برا كارضق و دار تس هاد كاتنع !

 بج يلوم كيرلا ظ

 اسر ةنل زها هلباوإت ةلدسلا ىا ةلمغلا نم هلدناكعن ١

 نوغًنفييدتقن نانرما نذل علتملاو ةرلضلا ملح «ايالا :
 ثرملل نعمو هبجواانوهو ليف يذلا يا ةططفلا نمول ايرلعنلسحد

 لايتسايادب نيالاو ةنوق هفحاوو نيل عبائزرم سيخزايح
 يتاقوو تفرع لفن ىو تفلاوم لخ ؤ .كذو زن اعلا ناحؤ دي دل

 تررناماوغو هونتخ اف نينس عش غلباذا ىلا قنحانا يني اخ ا

 حير ةفبح ناورب سانالايلاق الالف كلذ قىف نأكذاذ سلخ ٠

 اب جوج عاجلا ناتنطلتت دلذفب م
 ظ لك ةرلدل عطنا و ننخو غلبني كلة ئملا نجح
 . كواتفلازمحلخأ ذك ئاتخ دوك فصتلا سك هطقدا ٠
 لاتخغ إ اذك ةينرلل ىلبو هزل هب تيل اطبجتسي ساب"

 اعذعاس دوق ىلا تقود مبهطضي نا بوضّنا بنقل هنن ةبنقلا طيكذو يد !ً

 : . هللامج عي .ضلارد لوطي نابل تخياو سا القني تول

 يل 0الى يابا 3



 " هيلاو ىنتاماام دعب يكايحا ىنلاهل لم يغش زيحاوقبو
 ش ةسدركيو ةبنفلاوذاذك :ليلرلت يدادةنازعهلااف اذان لوتنلا

 دب 6غ عمال ة انك هرضو مولاه ةلبقلا حيت
 لككو رول و ىلا ملاعلا بألا لع مفتي نحال ينم
 ظ لااغت هلل نير اعلا بلطب ملعتلل يوني اع والا زغت ادخد
 - تيلاابحاو لاباس زعو دسغن نع !ملل ءلازاو ةردحل ارادلا 3

 يوقتلاو رحل رصبدلو رعلاب متل سال“ اغعب ّناف رداكسال هد ١

 ' لاك ما ّ ييبلازع يورالم ليال ملل هللا كولَسهاو ةداعلاو

 ١  نككم دلل ذصو اهدادب كزيعلا نيايبزم ولاا بر الج
 ناسالل بالام ةضرغلاف ةليضف ودضنز ذم اقلط صالخإم

 || .نمبعو ىوأتفلامالخؤ ذك لإ وح بجاد, موغيل دنف ريم نع

 معلا ضنلا ون[ يضف بكيأم ةجاد,رم اع دانام ةلضفلاد '
 ْ نب يشرع يور امإيع هلومج نأ ضل عسيلامضيرف يض ىذا
  ددزلسو ملع هلبالصدللا وسر لاف لت زدإدع هلل | ين كلام

 اكلع ةضيزإعل بط مدشلا ديلع انو ىيقلاب كدة
 | عسر كيفييزخلارح ملال ماسالا لان ذزبمد 222

 < عبلطوذلا لعلام دلل انا هه باكرخ يفد ِن دداعلا



 ودل لعد ديد سا ظ
 هيعالس و بلقل ول عتب مرسلا سو ةءابلاماكحاز 1

 اي حرم ةضيرت نعني ىذلاذ

 اياناذاع اح حاد أغا كلنا لعن ن نا غو نيذلا ف صا ظ

 ما طعمرورفباماتاد ل نالبابلاولنوامكائدف ٠
 هلع كيلر فز زاجادبسونادعب كيعضتغبامؤم
 ىدصؤم اي ريف ايكمايصلاو ةهلصلاو ةرايطل اكد املا هجورع_

 لعبا نام لل ةيلات : اهنا لي نوبام وشن سا يينا بانك ظ

 عضبا/يادحدوىورأ هيك 5 ْ البلح
 حا اهيا ا لو يافوملا لب ل لسأ تن
 .اتلالعلاةلبفبم لعل !ىيطو نطابلا 1 0 لا
 سمان ١ ظ ىفادتيلف كلذْؤم كس هماتخيلاع هللا لاو امكتىبلاطلا ٠ بلطبلف بانك كنس و تابلاليواةلماعم ل يشاع بابلاف كطعحوفيس بيلعملا ياورد كس مانم ةااذشب عتقان كسا :ىشلل فشلا ىشالرلا لزم
 كر« هللا وسراي اىلاق كففلا ايلخ "7 رانا



 يباع هللادبع 00 0

 ماتك يانغ مامالا لاق 0
 ظ , بانجأو منم كل ديالى يلا زعل بلط ةريمكف نيدداعلا حاير

 1 داك كئادبع يدر ةضا[طخو تانالملاا

 كيفن فا ئشب هللادبعام لاَزدا أدر 000 ظ

 بأام لاق ملعلا تكرا اندام حيئسو وارسو نإنلاؤ

 يئايبلارسلل نرحل ناكرفو ةدافالا نم تلكامو ةدافّسم لا نم

 ظ 4 <هقفناف اف هلام احم الكر 806 َداَملُ دل ناو حوبلا لام جا

 7 : 5 ج 1حرفسواول| هاذ ىلا ه|رث سفن ٍبْول هلم رودقفلا

 ]ف 8 نان دج مانا ينط ررب يربو نعت بنا ظ

 لّياسرم ةلّس الباس تكلا جيرتلا لاح كلك 13 1

 ا هاربا نع محو ني عنتلا باداؤ :كيتبر جوووفا ملف

 يذلا هضدؤ جر فسو اع تلخد لأ نع هللا يضر أرح

 . تلقاشام 10 ا 0 0 5 ظ

 ا ك كلاقم الضال اقف كر تلقف تاون 1

 كربلا هدرضفا شام عفيفة هدا رون يثثب

 ْ مع هل قايم ل هتيملرب 2 لعلام لب الا



 اهلا باب يف تيتذا ا خدع رم تيقفاضف بكر هيفيترلاف فقد
 كلت ثمف معلا مهحنب تدهن هتيد خاطلا تدؤح
 -  يةهاس واشرب دجلاق هربانعلو ركدمانكالاط
 تهل شيلا نواح ةفيلخلا لجو ةره نيعبمرفصاالا ةلئمإ_-
 نباو ضوياّموبهزف بددلاوملعلا هايل جوسمالال هبا
 اشالافف كلذؤ. ةفبلخلا اقف هيلع ءانلا تين ةفبلثل
 تشناوماانإف كمدخكو دوو هباعتل كيلاونبإ تلعب
 يبعنلاباداو انك كلج ىخالابجسغنو هىدب يدحابرالا

 طانتلعزنلا ب ازخإيق وىقنامل تىننامندؤب امد

 مغص لهيب مام بق بلا ولسان بالبلد معلب عضفلا ميقا
 نانا ىتفلا ةينمؤي ىدو دارملا مدع داقرلا مز نمؤلرم إبق و هيدكو مدتت
 سا هيب ملو هنف دو هزيزحو انيفكتي جرو و نمأف تام فسوب نأ

  طقدكمل وب علوم ىنيتوف ىنفخمالاق كلذ ليقف عيةفيحتلس
 اًكَسةفيحيب لإ نفلتقل لافزدا فسوويزعوفلل ميمواَضاكه ٠

 حجار نشو جب إيل ىلإ نبا عم ةالغلا ةولصوتيافأم دس نيمخد
 ١ كئلاوارمن ىتافأم دسم نر نعو(جتفيصي إل تفلتخا
 مختلاو ةولتمل يل َناولَعرَس ينيك لي ذهل نانو
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 1 دو جل زرطيلا دنس تاون نعجن الازم ناقش.

 ض مانلالا عبي سمرم نينا) مون م ىببلا ةدالو نأكف ةملجوتس

 ا نو عئااخل هبفدلو فله دبلاو لوا |عييزم ك شالا

 يفور قيلارياهلا كد نهج ليلازمطسوؤلاعيرال لب
 ( بلساني اشو هيل يأ هت هلل جو اجيرالا مو نفدو نينسال م5

 تلم ةنيملإإ !جاعش ةنمتسشلت ةككيجولا دهنواؤاو ةس

 ظ يو ككاذك دس نيشمو كل اعده ني نيترنعاج

 ] )| ةدس نوزكو س ثلث ثعرلا ةرمو ىفملا

 . زلانعلاقافكتعسللا اوضح كل تدوم ,تنيزنا ةنس

 ' نب انايعتل ايف جب ةفينحاب | دنا ادت 05

 حش 1 عما مواط

 هد ارح هنعمُ لينيرلع ديعزحلدي نحيل كرا مدلل
 هلل يض ينبنلا دلل 4كم انك ةكربلابملا ع هدق وريم عد هيل
 انكءاشمل كهيرر جلا نمي الك مح ةفيرحلب نايدرو ع
 برد عمس جةفنحأب ,اناعتنت 5 :جماظلايوانفلاي | ذم

 5-55 تلامزبنَستلا مش رميزح ملل اىذ الوم معصم

 ١ عقسالزب ةلئاوو فواد نيهللا دبع ٌيدسزلا رخزت هئلادبعو
 ا

0 

 5 انستا >2



 ير دويبع تنب ةْشاع ثاناميّمو ميزع هللا ومد هللادبح نيرو 0|

 ارحل دؤفلا نيم ةقيك 8 سرنم لئاذخا ناكوطوايزمصتلا
 لذي نري ةيطزمحدح ها ناهز
 ميرعمنتاىبف,ىفاقلا جرش و دوسا« نب ةهقلغ نم ملعلاذخا

 هللا لوسرزم يفند ملمع ئضل دعس زب ع دريس نم ”ا/يضو

 لعجهللاّن لاق وإبلا بويا نبفلخنعو لس ورياح هتلالص

 لل نلف اس نمو نموبيلف قزف موزع هللاوظار دا كلاو

 يدعو هقفلا+ عب ةمبسجللا يع ميلكساتملا جر تف اكلة د
 ا'جالع ةريغص فر كلا ةفيصييإرم انام لافزلا حر خس وول
 ع نمور نم اناام ح/يبسولل نسوالاق داخاصعا ةنيك

 كلر | وظعا نم حر فس اباركذ تفل ةيرمؤزا ةدازكخ
 1 ناو حي يراصن الا نيحننهيضارنإ هوا: بوقهي همساو غينح

 بحر سلكضحأم دعب حب فسو هيه نا ببلا نس ن دج
 يايا نا ممىطنللا جانسو ياقلطلَدا 34 :ازك ىيس ل

 سواإو نب هللا ربع نإ ىسلل نيد ىف ايي شوب اي حبش

 نسل يم ناكو ناساس ىند نزموكلمس كلم نيزمرعابإ



 ١ انك ج كفيلا جن سم ند هشدلاو حنا ف يحّبت
 ا معز هيعبرف 9 تزخاج/ةفاشلالادو 3030001

 ْ هاقسو رع هللاوض عسب هللادبع هعيزإعلا ديف ]بق دق د

 - ةفيحوإ هيد جداح هسادوؤملا وداربإ هد صحب ةيقلع
 1 ذيل انلاو جررسمل نير ج هربخو ح/يفس و نإ هدد
 ' كواز وااذكجينترلا طفاحفابّرلارامدلا طفل جمار رمخزم
 انعم لوقإع يذلا نا يناعجع الل يوا للا حشر ةيكذ وو قلم
 هجرت يرفع هلا عدو ىسو ياو ةفيحل ذل

 ىيحر يذلا وخد عيسرسك يدتتاو ولوقيوفيو مرجانم كيس
 رح مرقأفنا اهرجو لع لسو هيلع هتلر نوير دس
 فسورل لوغب م ةغدحوإ لوقب ىتغ وا ةجر يزالتخاد
 باعا»» مهريغ دقي مرملح لإ قب هللا ةعرر م دتت#
 | دلو عدس

 ظ انبناجت.هلا دو فس ول وناو بباجإ جرف حو

 ا اع ئفاراثناو ةهفنح ىلإ لقب قفانأشم نانايطحاب ىيفلاذ

 - يواوطلا شوك اذكرشاج يبا جرحا فتحي عماناك ناد ٠
 ْ ١ لا

 | سو 0

 »1 _# 7 و



 قسري ب وضو تام ةفشحاب نكن مالا مامالا ناطقا ةينمو
 تباتزمزف وك نامعنلادلودق رن اكتجامو نسج ةس ران
 امإو امي جزم بام يدرلا قادوا ءاذورعبسرئاعو انني َ

 نبات فرار نبسردا نير هللادبعو ا ىف جر عفالا
 اربع! ْساظ ندب.” دبع نب ديع ن بياسلا نإ عفاذم
 نيش ا حر شادن ,كازدإعلازخازا انه ديعإلا
 نس ير وغسفيربا او هللا جوجل ثايغ نيب ل

 رنامو يسخ سون جىفاشلا ١ ١د(وامأو يذلا لاح

 لاذ يقدو ةعيلمو تلمو 1س جيسجو ةعبراّوباعو
 عيبا جيوفاذلا تام لوقي لان تعمس حرم

 لاقف هنسزع سمو بجرم لل هلياريشزم مونرخلأي نيتمادو
 دقلول ناك جوف داتلاردسم داود كة وسو فش
 يسلم نمط وسام اها نياماوذ ينال
 الا 3ك اةساعلا بأ ١س نيام ىف د عناد ةتايداهرم/ا

 دقن ىو يديحلفناوخا ادلع يملا كك
 00 لض هال 0

 ظ ةينوهاللا تأفصي !كاو ةيتوسانلا ت هاما



 1 00 ١ هن ةبا/يزل العلا فلك دبل لصحاذا

 1ذازايلاعن هللااإ مانا ةيونلا هيلع بكي ت ادايعلا معد

 | - صه ىو ةدابعلا |غإقي فيكب ذو تاي انج ساعم ناك

 ١ اكرم بوني نالوا بجف ةريمعلاراذقاب هو جا نلالغس
 " ةعاطلا فو هل !صكو تقلا الاسس" مدخل لب ؤح

 01 يليفاناو ناكل بقعدو تاما ط ترد ب جذل موه أذ

 ْ متضرخ ايا ةعرا سلما د ىباعن هللا ةعاطإإ يشلازع عنب بنزل

 تالا طاشنلاو تاربكأل ةفيلحلزم علم بوزلا ان اناد

 32 لاعتناق تي بابا امال اد
 يلا هللا مجرد مل م/لاداد ةعاطلل زا واف لو ايف سولخ/و

 0 ةواقنضاو نامل هزكا |ايارجا صدع

 | دلاتدوباعلا مون ىف يطزم دع أطل قف :

 مل نيكد وغلا متم 0 ثدي

 | ويس بذا الاقزام يلزع
 د يااا حت مز وابني دوش
 م

  ةفازتلادلل /مدابعهنع لبقرل وتلا طمزلياذاو

 _ كك



 8 ماهو ملال مر موضلخاضراو ىصاعمل لع ريوتلا نإ كل د د ديلا

 لاح هبلع دللاو دعربت ملبقب يكل ون الزام اعدصفب
دلاو ىباعملا نمزبونلا تدراا5ا تادابعل ياي ملحأ د دضقي ظ

 .يان

 . كئلماابموصنلل ينو اهلكب جذالزع كبلق تيفو اعت هلال.
 او ءرهناو لازبالاب هل هلل ال عجن و ىرعناع تاوفل ا ضقنو !

 1 ةرواىس لايررمو لل موت كؤتو لاففتسالاو
 ءاشانت 1

 لستعو هزل بحر وفغ هللاركي ناؤغشي

 تارباللاخناك 1 ضر لا, كيرحو عضت بجييامل تادئرم عبرا اصتد

 يذل تك يرحو زم غدد كسا إعيبلشل المك راللعت ورنا هللا

 تيعضتبوصو يزحلفو حرف نفح بالا ىف د كئاضع 1 ساو

 و راع زيماعلا كفن مولتو ا كنلماام' رحاو ارحاو كسا دن

 تاعي فاط كل ١ يعن اكل نامابضنإب نيام دونت د اهو

 و اسك عزب ركؤتو لإ ةددللا ارغس :هاط كلا ىف هللا

 تزال دوعنو كغبو زدا كيسهج ترو كيدي مزن

 ايكانا فدملا كدبع عاصلاإل عجيوماعلا كديع بابن

 نفد كدجرب ل ظفناو كلضعب ىنلبقت و كد وشن هع فعأف ىذعل

 كافل يزف م0 دالددب زيوتلا ! ضايع د خر اش صعب



 . ةقاؤباناشير امو امو يول شرمب قف راو ربصلا بالا بزيقلا.
 ظ تاوسولا ير ءاطق زيرامفالا ات )سو عفنيام كوبل مارفالا حاس

 روني انججرخاو ساتلل نيكد هب ةخنم ةدمجاهجلل عبدلط سرحاو

 ' قتلا مانف صصلا ير, نم انلعلالو مالظل انعم نيقبلا

 ١ ولعاضرببتا! وجاي كتيب اب و ذد دع انذخ قالون وعن

 ] بلااقلا وو ضاظ ل نأ الانا لالا بباتلا خاج

 كابلاوأولتامكةعيشمل ماك لح اظلاو لقلاوعو طابو

 لاف دقو هبلاقيا/هبلفب ناس نا الو قياس اخ

 هلّئاصف لمطكساو بلقل علان ىنعلااندخذ ميزعب
 ظ دغلو فيني قالا فزئشأمئاو نانا !ا/بلقلاب تئاف

 ةكزلا باطنل) ح هباق َتالععلظبأ/دنطا بد د|ىنبانمرك
 ايو تلازم فلا ذل نام ىلا غلا كتف تاناويللياساع

 - وللاو نيل كلذكواءوصقمز. مكأاتل ى# ىلقلا َناف دعب

 بلإإ إل وصوالو ضشسقلاا هود لا ايزي دوصقنلا لا ثماو
 ١ اليا لغتشاف للا نع شفا عنق سد ضقلارسكبأا

 ْ . اكو دبل نع لفي و شقب سناك سيرو رولباب بلي ىصكو يف ظ

 - ىلافت هلوف هيلع نيف ايوزيغو ةرغصلا و غزلان اولابشضلا كولر
 .ء اا ١

1950 . 0 
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 لي 1 0 صقل
 يعوض يذلا كبلق هو كبل لص نا تور تك او فلا

 ىنعسسا او ياما يفر ىنعيلا ملكش هرفي
 7 انا كن دقو د كلوا ظرسكب كيلعف زمنا دبع بلق

 يلا ذوير كلن داق برتشم ل يرجو سفنل تفلاخم ش

 اهدا رج عملاق جو انبوب ١ نادي نوم ةلوقب رسولا
 اع هلوقب كلاتلإ لع بحاو بلاطلا ع هناوه يف هلا
 تراجم مم عقد ءاردل ةعيقج و زابرخ ممل هلل ائاد دل

 بن هلوساقل بيو كد حجو ليفانتي دراد دلاله باها

 تكن كم وش عفاف ى يهاب ناكنيبو ةووصس ن[لاقاكو 1

 ١ - : صف تن وسعت ىلإ العن ملف ةا لاق كسرعلا

 لدبي ناب سفنااربخبيف ياريت وأخ هوجو عفدرسفتلا لت ٠ ظ
 مككرش ضو منرجع ل كلعت هأف د يقفل دوجولا فاصوإ

 اهانة وهو: مينامسحلا نا ذلو ةييدايلادقناةيل
 دو ميناَترلا يطاوملاذ وذو مش اجوولا تانلو مديل 5 ظ

 ظ

 يلاعت هلوق بولقلا حل زم عدواام سوفنل ا 1

 د 7 يت لل 4
 1 ل2622 1
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0 0 _ 

 ) يدلتن لانا وغنلا وم بولقلاةدبحمل اثار
 ' كاتدئابحو ناو ئأه ةرتاجحو ةىبحت ىيفنا ياقاب
 ا 2 هب ىهثرفنل أ دبع حرص منصد نسفتلا جا جفادبعاب

 ١ 7 ا اب حملا هللا ديعرمو

 ١ ةيدلاوف ستاد فن عاقلادا» انا حرتلاو ةدّضلا :١ لعدد

 |[ نقديو اا ل

 اهيا ةرفديو ةنعللا نفك فلي هبلق تامازموةمالل ايراد
 ا ازعباتمؤ ذاب أرتغل ا نجت حاكم حل ىريوفعلا
 ١ ٌئرسفنأا د تابقع عطق و دخا كاد كابن بطلا اني

 ظ .ةفاتفاو جوملا تاور صوصل ابرق ف واكو ىاطخا بطلا

 5 ةيمربلا فالح تا يقعو المخ للسوأس لد بج لامتد
 ظ باؤاكيراقعمهايغالتاتح َدِلْزاضِزم بنناك قَد ةّتعسلاو

 . مهلا ]يللا خيام دنا بلغلا ناشد ةهلطظو برا فعلا رشا(
 ١ قاللا/طو راش رككتلا ةكمبلا ابتلا ةيدوازماا وكي
 ! بلغتو»اسفلالعةزلا بذو ةرعلاو هس اي لاتعد ةيهذلا

 ١ ٠ فراعلل طبر اعشو ناونلإلناوخوافن نابعتو ناظيشلالببج ١
 ١ السبع ل ىوبصل نيلقلا هين نيكو ىلاهثثلا تاذ

-. 1 

 1 ٠
3 

 او 00

. 5 

 د ل

 وش
 يحس ل 3 مكون

 يما راق حسلجج وتود ج بج .٠ مسح ب4 مس ودحسرغ عل صيد 7٠ + حو تسوون <



 8 يلخعلا مياس دم لرابك ها عيفردهاحقو

 فلاهدج دقف برق مدا نفف دجرم ثقب اكد ةييهام كلنا ظ

 بالاخ الين لدنمدع ناعام ضيفخيإ لب ة ره نم ة عل ظ

 نيكل ةرقو نيف تعلا از يلع قلوه ةرضون ظ

 هيهتبارما| انهو: دشملا لادا, نيدشنم نيتي مادا هادا الا ١

 احغتبإو هللا فينا لوقت! نما نيذلا| ناب يبات هنت لاذ د دشيرملا بلطي

 لغالو الفد هبيمإفن قاع لجن هليسو > ىرح اجو ةليسولادبلا

 خلطت و ميلع هتلازص لاق ددشعلا ةليموازم» املا ئيئخلا
 000 جمنايل يدابب هر لعب عشا لاق د نجعل“

 دسم خشرماب يلا لاحول سؤ سانلا فياوطب د“ ٠
 ”بئبعمرب دزسمرم ةدطاب ةهيكزمو ا حاطاب دا نخإرملزمو

 ةيلسلب ل هيشلرمد تاوللسل دل لصحة سفن تان حعرو هاله ظ

 ييضادعصت نإ هإرو ححلس 3بلاتفلا ةّرعم ديشنز لس 2 1

 يبل 0اس بسلا ب ام حادجاب
 1 سو هيلع هللاص

 , اذ كناكةبيزلا 1 قتله رمل ةقيرطل ذقن ةةقلل جرش ظ

 الهربغب يوقتلاو عرولا إبهام, تلهنا :انعي ميزا نينطتتلا ١

 ادا



 عما ضؤطوما ١ -يد 1 ب ٠و

 ! مطر“ 6 رع. عجلان و نيبادو تعض -". «٠

 7, 5 )1 0 نيالا 7 ١
 + ع

 ١ جات جياد يفلادبلا كوفي ةقيقلل لما ايفر ل١
 ظ ينك ضب اضيرمأبا1 مرزاوختسيورم .تكيلعت اعت هللا امج

 ظ 1 قبلا داي فلازعهاولاس يدسجإ جور ةلانم و يدشوو

 ١ ةييرقلاؤ دءوماطيبنو هاصلالعاذ جريتللف ةغقللم
 ٍ ا هك !يوسام د لابي طخلذاو هييرطلا ة م ىصالطبمب ب نانعاا الد

 | ةقبقمل لساطع فوقولا نكردلف ةقيقلل موماعب ل
 1 ةفيرطك الاعرغلا بملص نال نايس ةنيبملا لينال ايتام
 أو بانككا لعد رذبلذقيقحالم نفك ؛ يف ةيبرنلا قلاع
 ئ .ىفداولاد ةيبزبل بهججرم لوبعلا نا معز ئم :٠ -ق لسرأد داطوجف

 | للغل ايجاد ادديدرمرماب :نيايرربفب ةقيقللو ذؤيزملااسالعم
 . ناربح ضال ناطبشلا هاويتساو ناسيشلاو هل ٍدضلا لش دف

 | دكسإ هنكساونإ باد ناهي ف ةتاك او نإغاو دداؤ هتف وا وح

 ءاوشد ىدلخيزم رخل هلامو ىاوغل اديب ىف اوطاو الن 2

 | سرسلاو عوج وما ةعيراب كيلعف.: ,ةضانوملا كلاطلا اه ع
 "هول ضاببؤو هضبي د بلقلا ةدومطت هولا :ىلثلو ّرَملاو ظ

 1 , ةوقتاكةفشاملا حانتتم هتقرو هتباذاؤ وداوغلا ع
 4 | ١ سياسه امد صن أمزم و نا كنس

 م4
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 ظ شعت مال تلا و تالَسلاملع ىسيع لاند تاورشلاب ةفلتخلا قا ١

 لاب اللص املرسلاق ين رايولذلعل كيوطب ايعوجنيعيراوللا
 ىئللز عما زخع الاد تملا هريرسلاو ن وعملا صاخجا ضخ ةعيراب انا ءابا ١

 . اككطاارطلا العا ارث ددرغللاب د اصح رغاظما بلقلايبىنت يف مولي 1

 حلصخ قنابل ةيهصت دعب الا ءوستلل كنك صحاءك لانا باطلا ٠

 تار ال :يناطيشلا ةيناويثلا سجا يحلاءاشس دعب الا ةيفصلا ظ

 نالتلاد ماا وم عوطبابالثيناطيشلا ٠

 هلل اصااقورتطملاد حولجاب هاج وقيشف مل يش هاىبزم رك
 تفلجا ذاءابإعلا لاق و ناسيا اير نيلاو جهر يخ عي اب كوخ لس و مييع ظ

 [داسجاحاو>/(راص تعش ناو اكاور اءاسجحل راصد اسجلال
 قلم اًونفمايأب يلق تنمو تلعجام يؤ شلالات 1

 تلال ةفشات باب هتيم عشملا كردي لها لاق و طق تنأاه |
 ةيدلنح تزول هبا[ ينكر د عولخد ا
 ا !اهتهلنانا ةعاشلال لاق و سىاعبد) اج و عي اجنطبب 1

 بيان عاجلا ذاك جريد هناك عوج ايلا لدالزم
 *تيعزبدلاف و بطلا ووملا:زمزرالا كولمزبا نوصاعاب |
 0 ابل لبق تاسست رز تعمد يز 0 ظ 1
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 ككل الالف داشنلاَج ا اا

 1 اساسا سوس
 00 هانم

0 

لا افصلا يل فاضو هو ديعصيو ٍلئلاواك
 أ مجرم لصح ى

 ا . ايميوزللاورف حليف ةدلاةلاو يلا كوكأك بقل مجد

 "ار افا خافاواندلا ةرافحو «ريضحلإف تاجردلا عيفر يقدح

 1م لمهسلاو ةرخخل الع هلابقاو [نولزع
 ْ ا ”نبتلااو ععحملا

ال هني و لفلان هلو نكيريغ بلع
 | بدقب ناكاذ

ةرغف بيعلا لسنا ةفْس اكما ببس نوكش ةرىملاواذحجاكل
 2 

 | لاقوة الكو ةبلغ يمذدو دكأف ميلكا لادبال ل فاص رم“

 ١ مدتلا» لك امية نيعبس يب وهج 0 3

 ١| نيم ناكو لمال كم ءانآبش شكو ءاللابشم

 | 2 ءانايش كلذ يدير ير حف جور ةلزنم ةإ

 ظ ةيدماقسءانرشلام هوك اناعخازيناكوو مضت باية
 1 ١ كلت نشل اكأو م اهل ةفشاك بس هادرهب[نامزو "7 00

 أ مايل تال ايلصاو عاطقنالوأننالأب ذادلة للا

 )راس فا لكناف تاس وسعة. افصتلا
0 

١ : 1 
 3 :

 يل 0.

 د 3 528 , 0 وى

 هع
2 521177 20 
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 - ىنفتلا# 500 لاا او اللا الم 1

 فتاه قيلام طاف ادبح ةيفنلا حقات اص ةسيئ ل ظ

 ٠ ناب واع جاز يوسوس مزطتساامب زلتصاو 0
 سال إب لإ كار ادجو سرّملا باطحى نو "ضنأحو ىلا مدع

 ةواقشلا باس !نع ىسفنإا,نقددص عطغبن ساولل لزعو لخلاف

 نهلصخم للغلا عمو ةىيتلاو يوما ناعاب ناطبتلاو طسأ سالم

 .انلاب سملقال ماله نم جيلا اق و ىوبعلا نأ ببسوهو نوضنل

 ا داك يتلو ة فلسا لانا

 . 2 تلاش ترباطتيففانهأنن زؤاماو كولس ةقيرطلاذ طوايعو
 ظ مدلعلامءلعا تنكرو ةقفشلا قفش باغو وهلا م علطو روزنسلا

 مكي عقر امطالو سن لهن الع ةِفبطلا روعأنم تّورشاو سالتنالب ا

 تاثيتساو ةلذقلاو اس فناليأنخأب ناباان هذ نالتملو ناو ااوثلا ٠ ا

 منا عيرطابسا بؤس. ةازع يور ام كل ذ يل نيدو ةرلذل واوزنال 1

 ةلوعلا كح دق وهآلادل لئلا هللاو دون يروتلا تعسف ١
 مامرؤ ةلزعلا كحرقل ليلا رىشرنل سالو مامالثكاذ نامزلا نه
 دعب ماس اون هايم تكونا ناي سو ىفرتفاو بمياه

 بدلا همايعج سم هيل ها]س تا باسكن مرؤل ١



 »او ةعادقل]راىلمب هقمتناواضرلانواه نه حرطاد للاهت هللا
 0 ضاوي هيلغ فول مديل تدنن بس

 اسما 5 10 م
 0 سيفا إع نآوعا ةلق كربص ةافدملع "يور
 ' ياض ةلزعلا جك تضعي لاق و كتل زير اسف واد
 / لائاكيظام وشن 3 ةييطا طل كقرفت تاجزرجيب متل

 | ىنيلاؤم نوف هنت اهم "ةبكتا هبل نئّدلا مج لوتاساك
 | وهنا ةرسأفلاداوملا ل بزب رسم اكؤنلاف ك تأشالو

 ! 3 هللا تاٍينابو سنلا رس ىعت و حكرا هوِشد لؤلازرد

 ظ ١ ليضا/ هجم فلوحلاب هممؤل قالخالرع ةمال لاو بلقلا ذك

 | باش عمفصبلا ةقرناؤ فىطاان|انيب حب يرصبلاز سلا لاق

 00 نييك سلايل ضاترم كلاس دباع
 نقتف لاو ياداود فصوتسل تاواكه نايصوءاشو

 أ ةمقيلتا كقخا كدر لاقف بطلا باشلا

 - نذوب عراخا ما ة ةرشع ىنمراخ يعن لاذ نما لا ةرفضتزم

 | كرم دبع أيرف لعجحاد عضاوتلا رقي ق وع عرقفلا

 5 | رضاع: ةحورمب يمي تن



 يلبي يوويهيسر بقاع مس 7... .٠ ٠+ . ...٠ بقجفإو نوي هوت +4 يبرر بيس و مح فسر

 ظ لاا

 ةقلاتتتو توسل ذولا لزت زيغلا هلاك ترش كاف |
 مديون كابل ةيفصوصقخو كقلانيرهؤغتو ةّيتوعاللا

 الة ردرج ديا دينا كلاتلاإع بج بلاقلايبالعا ٠
 بارصحخاشلا م دلجيرتر ا [كاهكه افلا تاويئلازع خوش
 امدانحال مدع يري ساتلا يزف هببحإ ناطلسلاو ناطلتلا

 5 هلارعلاّسف باجحلب ءاشم تم كاطل تل موحرخرب ناك
 ىلصخيهف هنع ةعوطقمت وبس ةلا نالوا نأطلسللا رك هده

 كجيقلاو ةلولتلا لع ىنلدو را خدام نأ هي زينل )اق بوبشم

 .. هيلعفاوقلادإ,[ىذ بوبشو ص: يمزلع بدن يح
 ةفشاكمأ باور لسن تاورشنملا باكير ناف سا سضنلا ةورشملا زن

 يك هئلازع ووبرملاب ب حارذلاام جيصلا نوللا باك |

 تلال خباش لاهي دب لاغتشن لواتضاوبشنووضنلالاقن
 ظ م طضمونأقلا بوت كيلعف (هنجتوانولاماطح تاويشلا خليمأالا , ٠
 معلوف شوا دساهلارظلا كنرتيالف أ ,رتبكتزم مايل ميلك 3

 هللا ميبلاهلوق كاذ نيبو كادلجؤ ارتبك بجو /دانبالباندلا
 عطتيساخ الا ىشالا ل ةلكيدلا بعاصإ شان لانزاسورلع
 جانا مون لارج كيفي انخو هامرد ليلا ءاملاو ىشمي ىألا ٠
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 انيس د 057 نون
 00 ع زطارزع ض

 000 وخلل اك(يقوفلز يغفل طاولات '

 ضنقنا ب ولا ةسالسم كلذككددقلاب عتاب ةلا
 ظ 17 /,ق ]وهنا حئابملاو» شازتدمو بانل :

 . . ةوهىلهيمئازمدعيلا ةمالع بلقلاز مخرب ةدالخل أد
 ١ فرحت كيلعف كلغ كورقحلا١او كلزكنلخ كتل يالا
 | اعدت نوب كابي تلو رقم كلا ةييج

 ظ . ندد كلاسلايف بلع ىوبعلا كا )وسمو كلاي عظعرم
 . قسلا باطلا لع بكي مالح با تمللاوغتاوق ورطاظلا غسللا زها

 | ةغابدد ةغابد ىشبركلاولافو بادو ؤءاخلا/ب يرض يالا .

 ' ١ ييرقلا/نطولاف سنا ةوكياف نربلاوماظلمللو نيالا
 ظ ١ ةخيعلا تافيل الازم ايعبطتفادام امها يشلال يذ لخل ن نيارجخ

 1 لع فوقولا صو اهلياوع تفشكتاوزيؤلا كامب حري

 | يكلوناذا صلاؤسا لافي هاقي اله لا غشا دلال كمؤ يدويع

 0 "الفشل "و سرني يزفأ كارو لا لزب دعدءأيشلا اف

 سفن دل يع نا ااا ناسا 'ةمييؤلا» لولا



 0ك سمعا
 اقناع دس يبا رعب كيلا نا 1

 ٠ نأه

 ىىلايراوو ىوامسلا حولا عطملاو ةوسلارر عرسي ودلاستولا

 ظ كياكبصت رد ددصوسو

 نيفنلا هدنبا تعزعرتو كر يالا برثد فرئروكو هسأ هساون ىأد 1

 أرنا خفشكو كار رلل تبغو نيدخخاذلا نيكل ديارع تيرطضاف ١

 دغتد اه ضحوا نندلا اتف ةرجزت و أيرب ابدا تككي هأيّداعتندكو 1

 ةهرعل ؤاقرصو ةس لاوخاو ةطاص ا معاب ميؤاتبا عمدياشلا

 - متلاود دة ددِاْزعلا ونمت غاواين ىلا ف يرعنو نيل ةقد

 مهلاصف كر نودؤتيو ةران ا,رِف نوعي ت اهانت انو اياهزلا ١

 يب نايا ناعم هلال و نافع نافرعلا نعي د كاسل اسلامي ْ

 تاراشماوأر نفور مولع كلذ صنقن مراصف شوا ليرداعتياف 1

 ايقلتخل عمو ن يوامس نيرا إد نونيا جور ماس ١> ىيفاؤط ى وبرد !

 "امنيتي هوني اطتةوكس نويبناب ٠

 ظ يا عام م هل سةلارأيدو بد نرالاهجوناللاطلا 1

 ظ ا لدا تحيع باد
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 0 دمأ ن ن قاؤحو زعؤ سااسلا روق نانا 3 داى او
 1 : تا د دال 7 1

 ' اقافدور كالا في اطل نع مررطاو كخامل راصعإلا هي لخازلا
 ١ اداكك انف نكرتو يياعت هللاب سما مهل صخر دلال.”

 ا ذيل يزل جو كايللو ةروصلالضلا ميرف مرشد كآكلاو ليال عأدشإ
 ١ لو لل خدنع عيقجلو ل ضلادهبز دقو ككيلاوغلاو رحلاب
 ١" دهو الدصلا مة يصلان وف عيدلو ءارع ةلزماة حصل ورمي الد

 دلابلاو مري ةديبلا ةباوزلاواطتساو لهل ل سقس او خلا طبلااوقلا

 /  اهزختاوورتحا يس ومرح جاتا ةقرخ نش ةقرخاىسب
 ١ |”اب ع ميقرح خيا شلاب اورذن دقو كاجوتم قا تنال نم
 'يوظيف م يتنريسرم حصورصأظ بادا يو جرت راع هدير غل ةرد
 نا جوتن يش اضب ]رفا دوس أك نوب جوه ةنأب

 ىدغااف تارجحت اررهه نيأقفل1 ةهاشلا بجؤردا ولنا ةيتكراشلا
 . يلاعت هللاءاصفب هل رف مرولاووكشلا نيب نيمالزم ةقامح
 ايكو عاتيززمانطغحاو كل غلو رورغلاوو نما نطق مقا

 محافقر كتايوقلا عيرنلاو يقتلان انرعا او ةلدلضلاو

 اقيغلاو غل ا ذريملا بتول فتم ريغللريقفلاز اف دعباما
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 فيئاطلاو ةيدكإبا يقلق و قالو يدي جرجا
 ةيللو خؤذلا ةفككوتملا و ةيرقلاوةفلوا تدهن ءاشاعم
 قبعلا ساعلا نه قلد ٌنياوفلا خر رةتاعاضبلاةلقرقماو

 ٌيراصنهلاهساقزب مدلس نيرهايراصنالا سفن سززمفياذل

 ةنيخدموراعجو هساكك شارل هه لي نبق ةسفن بوسي وصب
 لوخد دنع جاولإل هنّقلو "سفن جورخ تقوذ دل وتو سله ١

 ةعافش هقزرو نيككلا نودلا مدا بادصا ةزمز ةناعجو سر
 الاخ ةعجلم لمذا ةظرللا [ تفوت دكه يدل

 القلاب هيفؤطامع افيو هدقلاب عبو سخملهرككبتذىصوملا ةضلح
 اند 2علاط نمععيضريد مقرلاوةباتكك نق دىبسامعلقلا ضد

 هلطخواطخ ظفللا 4 ودليز ىنعملاؤى كله لكل فنلا ير يمت
 رهذقلا ةمده اني هللا همدعكل صفو امركم الو اداض باهدلاذو

 .ةديىشنزم فاعلا عوقد ق و لوبقم ساّنلا ماوكونعرنعلااىالزاواٌكب

 ايدح ماعمركلإ نأضمر ةزتغؤ كقبلعت و هيبه نم هلماناو دوفنت

 يرام حاكاب هللا دل ةيدادلا مكن لوهان ”ةياجبسو نيعبسو
 هميعئازيمسهتللاو هييركه ميشا نمو انضؤ حلا يذلا نايل نم عومطملا»
 يموتلاب ذوب موب قيامملو يم اعلزر جب[ قيرغلاىباهلا دبسل كذبنا مسجلا
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 ايس اماسي سب 0 ا 07 يف 5 ع ظ

 رهيحيل رحفكلا عه هنا هيداتسالد هيل و هله ففي تاق
 ١ انك جبل هنا ةقوخدلا ىةكذت كنامداانظ جا

 5 ررمايفاطعاؤيجضأتعاذإوت اعتدال ءافنيسل اهي ةاجعزم مان
 0 دك عمن ملأ 0

 . هته مف 'فاوجرم از نيلوةلاريطاسلال اق دق هنيناقلات

 1 لّكسملاوقلمودلا نه تتار قف ةبيحامف" لخاولا) 0 ظ

 يداعملا تاهضولار افغل اوه كيب! باوثلااو ةرفغلا رويل هنم
 لكن قو هباملاو عجرلا ٌهيلاو باوصلا ايس دينمو 4

 ١" ييشزمة وبلا ريغت و لاراضؤ </قيف زو مروع ةتلادجت

 ْ جابتملا ريق ئيقفلا هبتكف لاو نعش هس دهقلاىوذ

قؤم تيه ازيحلنمج[أ هتعمل 2
 بات زير بر

 5-5 ءايحال تام لاو نيموبلو هيدلاو هن
 بير هللدهعأو نيمحزلا وج كتجد - 2

 ىثوان يغياداد اكدإب
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